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WaarneJ!lj.ngen_ in en Sm Amste!'§~-m~xcJ:.:. .. !1~~~ Ams~erd arr: se Bo s , 
tweede kwartaal 19'.L • 

De waarnemingen ♦ hoewei èrtitisch beoordeeld; blijven voor de verant
woordelijkheid van de waarnemer!s). 
"o 11 kan ook o..ikleed betekeken. 
Voór de grenzeti van het gebied en hoe te handelen me t waarnemingen 
hier bui ten, z.ie . med.blad+ 16e jaargang, nr .1 p 041; inspringen,d v-:orden 
bij uitzondering waarnemingen van'. .bui ten dit gebied vermeld. 
Bij elke waarneming moet de datum, het aantal en een nauwke~~ige 
beschrijving van de plaats worden gegeven • . ·, . . 
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving t e worden gegeven. 

Gebruikte_ af)corling~ 
JA = J .Andriese . 
vDr = Mej.J.H.U.van Drooge 

·Rs & SS = R.& S .Schoevaart 
CvdW 

Correcties vori_ge mededel~~enbl(ad: ___ 1§!:_jaargang...,1_,num:ner3 
Zomertaling: 31/3 1 ê, 1 + GP WCD) 
Rietgans: subspecies "fabalis" i.p.v. "tabalis' ' 
Oeverpieper: i/12 i.p.v. E1/12 . · 
Zwarte Roodstaart: opmerking 11 s inds half december •••• l.rc! s t e r dc_:-:i 

Zuid (WvdS)" slaat op Zwart l:o_p 

Oproep 
Tot op heden kwamen er nog weinig waÊrnemingen binne~ over de ver
spreiding van de Turkse Tortel binnen de bebouwde ko~ van Ans t erdam. 
Het is niet mogelijk om op grond hiervan een .schets t e geven van d~ 
verspreiding. Daarom nogmaals een oproep a~n i eder o~ wa arnemingen 
op te sturen die wijzen op territoriumgedrag van de Tur kse Tortel. 

--------------------------------------------------·------------------• . ' • l ~ •' 

Fuut 
2472 1 paar, balts, Oude Meer, Ringvaart (Verho evc ) 
9/5 1 ex., vijver bij .RAI 
29/5, 30/5 2exx, nestbouw, Beatrixpark; daarna ni et mee :-- w;:,.ar
genomen, waarschijnlijk verstoord door de drukke recreatie (SS) 

Roodhalsfuut 
17 /1 · · 1 ex·, - Diemerpolder, gewond door aanv 2.ring me t hoogspa:1.nings
lijn (Waarnemingsclub Diemen) 

Kuif duiker 
872-10/2 l ex, _1e/2e Diem (Waarnemingscltib Di e:nen) 

Aalscholver 
2/5 "1-~x~ fouragerend, Grote Braak (Kraak, SS) 

Pur~erreiger 
21/ 1 ex, Gaasperplas (mej.Beckers) 

Le,elaar . · ·· 
16 4 1 ex, f~uragerend, ~:;Rond~ Hoep (Veling) 
16/4 2+2 exx, ri.N, IJdoorn, 4 exx, rioNW, Kïn s el rnecr ( RSiSS) 
21/4 1 ex, Gaasperplas, vertrok om 21.15 h., ri.NW ( rnej . Bec~ers) 
23/4, 4/5 1 ex, .Middelpolder, . 26/4 1 ex, Middelpolder, over-.rlie
gend ri.O. (mej.E.& M.Smallegangé) 
13/5 1 ex, fouragerend, Eendrachtpolder, Amsterdam- West (Buker,SS) 
18/6 1+1+2 exx, ~otshol, ri.NO (RS) 
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Krakeë.nd 
16/4 · 3 exx, IJdoorn (RS,SS) 

Brilduiker 
W1+ca:ioo exx, IJsselme er LhoVo het Kinselmeer (RS,SS) 

Kleine Zwaan 
22)2:.25TT-r+ exx, Overdiemerpolder (Waarhemingsclub Diemen) 

Buizerd 
274 1 ex , Zandput Nieuwe Meer, rLAmsterdamse Bos (mej.Beckers) 
4/6 1+1 ex , l angzaam hoog overcircelend, rioNo, Buitenveldert
Noord (Jo & RoAndriese 

S~erWE_:E_ 
1 /4 1 ex, Ronde Hoep (Ve ling) 
16/4 1 ex, l angvli egend, Kinselmeer (RS,SS) 
24/4 1 ex , rioNO, J ekers traa t, Amsterdam-Zuid (SS) 

Rode Wouw 
23/4 1 ex, rederij Boekel, Stadhouderskade, tohoVo Overtoom, 
13~00 ho, rioZO (SS) 

Zwarte Wouw 
1i5ï1+ 1 ex, Kinselmeer, riaNW (RS,SS ) 

~ndief · 
4/6 -·1···ei·, Dieme rklapbrug , ri.O (RS,SS 1 Cv<:1W) _ 

Bruine Kiekendief 
5/4 1 6, Zandput Nieuwe Mee r {mej oBeckers) . 
9/5 1 6, komend van excursiepad Overlan~ Nieµwe Meer ri. Zànd-

- put Nieuwe Mee r (Wi eringa) 
1 ~, Ruigo ord (Buker,SS) 13/5 

20/5 
8/6 

1 ex, Lange Bretten, Ha:fweg (Buker,SS) 
1 6, 1 ~, IJdoorn (SS) 

Blauwe Kiekendief . . . . 0 .. 
5/4 1 +, Zandput Ni euwe Mee r (mejaBeckers) 
21/4 1 ~, Gaasperplas (mej.Beckers) 

Smelleken 
29/4 1 6, Sloterdijk (Oreel,Veling) 

Boomvalk 
23/4 -1 ·ex , Jekerstra a t, Amsterdam-Zuid ( SS ) 
25/4 1 ex, Jekerstraat, Amsterdam-Zuid (SS ) 
4/5 1 ex , Munt, Amsterdam-Centrum (SS) 
14/6 1 ex, Jekerstraat, samen met Torenva lk, Amsterdam-Zuid (RS) 
17/6 1 ex , overvliegend, kome~d van Bijlmer ri~Diemen, Muiderstraat
weg (Veling) _ 
18/6 1 ex , Bo t shol (RS) 

' . 
20/6 - 1 ex, bij kerktoren Sloterdijk, samijn met Torenv~lk (RS) 

' 
Torenvalk 
broedgeva l Bonifatiuskerk, Ka stanjeplein, Ams t ~rdam-Oo~t, misntens 
2 juveni e l en; vorige jaren ook alda.<?:r ·: 1976 m':i.nstéÎ1s 2· jUv • ., 1977 
minstens 4 juvo (ten Ber ge) 

t .. 



Kwartel ·, _i •. ,{ ~ ... ' 

8/'b---:Î:+1 -~x " di jk IJq.oo:'n, 19000 !ln , to :t op 3 m. ,b enaderd; r ,iep: n i.et 
. : .:. ( RS 1S8 ) · , ; 

Sèhól ckste:::- <.: 
broedgev ai;-,-i,ls sen ra_i ls o p me,~ro- e::nplacement tussen station Amste_rdam
-Amstel en D~iv ebdréeht; 0aarschijnlijk ook nog 3 broedgev~ll~n tus ~en 
rails op traject Duivendrecht-Strandvliet ( me doHirschler) 

Goud_p]èyier 
1(;./4 · c a. ~2'0OO exx, Ro:'.'lde Hoep (Ve ling ) 

K1 eine Pl evj. eJ'.' 
21/4 1 e x , Gaasperpla□ (mej . Becke rs ) 

St:randp l ev i èi~ 
~:\ ~~-_·,. 
\,._ -..., 

21)4-· -2e:'éi~, -,-Ca.:::cpe1' p~i3.S ( mej .B eckers) 
13/5 10 exx. recrea t i egebied Spaarnwou de ( ~uke r,SS ) 

Regenwulp 
21/4 '(;d·~ G.J É- :;;:x I Gc.aspc rpl a s , s 2'1}en r.1èt c ~ 060 Wul :9 7 S1aap~laats 

( r.1e j a!fGct-:c:i.'"'s ) . 
21/4 1 ex, J cl:er:J,;1·a a·::: 1 A:-, sterdam- Z·.lid r LZW , 0 ,;'·) h., geboor d (RS) 
2/5 1 e::: f o-:.1::- ags r cnè.~ f. 1_1:Le c ord (!~:r a ak , SS) 

Wit_g_a t je_ , 
21/4 2 exx , Gne3pc~pJ.3s (mej . B?cke~s ) 

,- : , . 

c s hc o~C 7 Ga~sbe~9las (S$ ) 

Oever10 1'.'c r 
20/5 i "-e~êx : Bo.lts. :.i :1 Beer c-:.. ven vi jvertJ e U·crechtsevr·.::;~Burgemeestér 
Strama nweg (J.i TI. hntlr i cse) 

Zwa rte Rc.i t e ,:-
21/4 1 e:~; -·G :,. 3. ,spc r ph,, (mej ~Beckers ) · 
23/4 1 ex~ Broel:~ij c:se Po::'.. d.c :!'.' ( Vclin'g) · 

!il.zj;ne_lfaTtelr:~ee ~,_,, ~ . 
17/o 2 ad ., h ornweg , lnat e ~f~□ -Wes t (Buk~t ,SS ) 

Visdi ef 
22/4 2 ezx, ' t . Kl l'Jj_~1e Lo Ópve l d , AmSterdam - Bu i te_nveid~r·t" (Mej •. ~~&~i o . : 

· Srnalt~gange) \ 
Holenduif · 
23/1+°2 pvv::; pa:ri:.:.g , So:rp:1at i park , Amster dam-Zuid (v.d.We ijden ) · 
6/5, 8/5 1 e~, z i n ~o~d , Bcatrixpa rk ( SS ) 
4/7 1 ex, zin ge~d , Vond8lpark , b :Lj brug naar Em~aplein ,(ve;ing ) 

Tortelduif 
13/5 1 ei, Spaar ~~oude (Bu~e:!'.',SS) 

\ 
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Tukse Tortel 
Op Sloterdijk 2 troepen aanwezig; reeds enkele jaren op het indu
strieterrein- Sloterdijk circa 1o ·töt 20 vogels. Zonder twijfel aan
ge'trpkken door het afval van een bakkerij-industrie, waar 1-lij ~et over
laden graanproducten worden gemcist. Een klein troepje van ca.5 ·exx. 
fourageert bij een b9erderij aan de Spaarndammerdijk (Ka~p) 

-I.Ialsbandpärkiet. _(?sittàcula lframeri )_ 
broedgeva l 1977, Vondelpàrk, 3 juveniel. losgela ten ouderpaar bracht 
3 juveniel groot; nu nog 3 exx. aanwezig, worden bijgevoerd door vroe
gere eigenaar (v.d.Weijden) 
1/4 3 exx, luid roepend, overvliegend, Vondelstraa t (Veling) 

Pape_gaai spec. 
,01, 1 ex, roepend, Vondelpark, in bomen voormalige reigerkolonie; 

grijze kop, felgeel va n onderen, groene rug, waarschijnlijk 
Senegal Papegaai, Poicephalus senegallus (Veling) 

Bosuil 
2971 1 ex, roepend, 5.30 h., vanuit huis gehoord, Amster dam-Bui
tenveldert Noord (JA) 
8/4 1 ex, gehoord, Beatrixpark (SS) 
23/4 1 ex, balts, 00.15-00~30 -h., vanuit huis Holbeinstraat gehoord 
en gezien op TV-mast Beethovenstraat, Amsterdam-Zuid (Hirschler) 

Ransuil 
8/4 ···T ex, Beatrixpark (SS) 
9/4 1 ex, langsvliegend, Maxis, Diemen (SS) 
13/4 minstens 3 exx, Zorgvliet (SS) 

Gierzwaluw 
23/4 1 ex, Hemonystra a t, Amsterdam-Zuid (v.d~Weijden) 
23/4 1 ex, Jekerstraat, Amsterdam-Zuid (RS) 

IJsvogel 
2e h elft juni 2 e~x, Bijlmermeer, omgeving Gaa sperplas (med.~Dr.) 

Boerenzwaluw 
15/4 1 ex·~ - Middelpolder (RS, SS, Vrolijk) 
21/4 1 ex, ri.W, 9.15 h., Centraal Station (RS) 

Huiszwaluw 
Ïnee'iï°Ï~agbouw a a n de Burgemeester Cramergracht, Amsterdam-Slo
termeer nestelden in het begin~van _de zeventiger jar'-en 15 tot 20 
paren, die later zijn verdwenen. In 1977 1 nest, 1978 weer 3 nesten, 
zodat deze kolonie langza am we er tot l e ven komt (Kamp) 

Oeverzwaluw 
Broedgev~Ïlen Sloterdijk: in restant zandafgraving tussen Sloter
dijk en Halfweg 15 nestpij~en, waa rvan er ca.10 bezet zijn; in 
westelijk ha ven~ebied een t~eede kolonie: 10 n e stpijpen1 waarvan 
er ca. 5 bezet zijn (Kamp) 

En,else Gele Kwiksta~~t · . 
13 5 1 ex, Machin~weg,_ Houtrakpold~r (SS) . 

Kramsvo~el 
13/5 1 exx, recreati eg e bied Spaarnwoude (Buker,SS) 
20/5 2 exx, 1 ex vertoonde baltsge drag, Golfterrein Duivendrecht 

(J .& R.Andriese) 
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~apuit ~ 
3/5 1 ex, bij kantongerecht Parnassusweg, Amsterdam-Zuid 

(Rypkema) . 
6/5 1 e~, nabij stl!ltion Strandvliet, Ams.terdam:-Bijlmermeer 
13/5 1 , ex 1 recreatiegebied Spaarnwoude (Buker,SS) · 

Gekraag.çle Roodstaart 

.. 

tRS) 

minst~ns 1, mogelijk 2 territoria begraafplaats Buiténveldert, 
zangwaarnemingen vanaf 1/5, zeker tot 28/5 (vDr 9 Hirschle~ 1 Rypkema,SS) 

Zwarte Roodstaart 
territorium NMB, kantongerecht, rarnassusweg, Anisterdam-Zuidt 
zangwaarnemingen vanaf 3/4, zeker tot 7/6 (JA,vDr,Hir;1r,hler,Rypkema,SS) 
territorium Prinses Irenestraat 39, t.h.v. Thomas kerk, zangwaarnemingeh 
27/5, 1/6, 7/6 (vDr) . . r 
19/4 1 ex, zingend, spoorwegtunnel Duivendrecht. t .h .v .Golfterrein (JA} 
27/5 1 ex, zingend, Alpha,Eurocre~thotel, Ámsterdam-Buitenveldert(JA) 
5/6 2 exx, zingend Gaasperdam (RS;S~) 

Nachtegaal 
2/5 1 ex, zingend, Sloterpark (Kraak, SS) ' . 
16/5 1 ex, zingend, eenmalig, van L •jenberghlaan-Karel Lotsylaan; 

Amsterdam-Buitenveldert (JA) 

Sprinkhaanri~tz~PE~.E.. 
13/5 1 ex, recreatiegebied Spaarnwoude (B'. '.ker, SS) 

Kleine Karekiet 
27/5 1 ex, zingend Beatrixpark (Hirschler) 

Bosrietzap_g~_:;-
27/5 1 ex, zingend, A.J.Ernststraat, achter VU-gebouwen, Amster-

dam-Buitenveldert (vDr) 

Spotvogel 
territoria Amsterdam-Buitenveldert: Willem Kesstraat; Karel Lotsy
laan (Oostzijde); Karel Lotsylaan; Alma s~hooltuinen (Westzijde); 
parkje tussen Prinses Irenestraa t en NMB, parnassusweg (vDr) 
25/5 2 exx, zingend, Sportpark Middenmeer (SS) 
27/5 1 ex, zingend, Vondelpa rk t.h.v. Jacob Obrechtstraat (Veling) 
19/6 1 ex, zingend, zwembad Het Keerpunt, Ouderkerkerlaan Amstelveen 

· (Backx) 
20/6 1 ex, zingend Beatrixpark (SS) 

Zwartkop 
terri' oria Beatrixpark:· 3-4 (SS) 

Grasmus 
6/5 2 exx, zingend~ v.Leijenberghlaan t.h.v. AFCterrein, Amster-

dam-Bui tenveldert ~ .. à.~rna tot -1/6 geregeld 1 ex (JA) 
20/5 2 exx, zingend, Adreàs Ziekenhuis, Amsterdam-West (SS,Vrolijk) 

Braamsluiper 
23/4 1 ex, Osdorp (Wieringa) 
28/4 1 ex, Fred Roeskestraat, Amsterdam-Buitenveldert (Pahlsep~, 

. .. . me·d.vDr) 
?/5, 6/6, 20/6 1 ex, zingend, · Beatrixpark (Hirschler,SS) 
10/5 1 ex, Johan Braakensiek~of, Amsterdam-Osdorp (Wieringa) 

·., 
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Braamslqj.J>er ( ver ! 2_1..sl 
territorium Prinse~ Marg~i e tstraat 42: zangwrn.: 21/5, 27/5 1 28/5 

(vDr,Hirschler) 
t~rr:\.t.or:i,.um Ke.rel Lotsylaan, Alma schooltuinen (westzijde): zangwrn.: 
21/55, Z~/5t 28/5, 30/5; 31/5 (vDr; Rypkema) 
territof ium , arel Lotsyla?n, ingang Goldst a r t epnispark: zangwrn.: 
28/5, 30/5, 3/6 (vDr) 
23/6 1 ~x, z.inge11d, P~rrµ enti ~-rlaan, Atust '? lv een (Back:i,c) 
28/6 1 ex, zing~nd, z~idr,and Sloterplas (Veling) 

Fitis 
1/5 1 ex, zingend, Prinses Margri etstraat, Amst erdam-Buitenveldert; 

in deze wijk nooit eerder gehoor~ (vDr) 

Tj-ift,iaf 
20/4 1 ex, z:j.n:genti, Jel5-erstrê. "'- t, Amst ~rdam- Zuid (SS) 
twe ede helft van juni, 1 ex, zingend, Willem Kerkstraa t, Amsterdam
-Zuiç., voortdure:p:d h,oren zin?en (t:OJ,t) 

Fluiter 
6/5 1 ex, 
20/5 1 ex, 

; 

zingend1 7.30 h , , Stadionka de, Amsterdam-Zµid (JA) 
zingend, BiQrtpark M:j. gdenmeer (SS) 

Gou<Hg~az:i ~~- - ·· 
~ 1 ex, zingend, Zorgvlied (SS) 
25/4 1 ex, zingend, Beatri~park (SS) 

Vuurgoudhaantje 
~/4 1 ex, Beatrixpark (SS) 

Bonte Vli egep22nger. 
1/5, 2/5 1~~; donkere vorm, begraafplaa ts Buitenveldert (Rypkema) 

.Staartmees 
territoria Beatrixpark: 2-3 ($S) 

Baardmees 
17/6 gehoord, Zandput Ni euwe Meer (Buker,SS) 

Boomkrut_per · · 
22/2. 2 /4~,-1 ex, zingend, Beatrixpark (Hirschler) 
27/4 1 ex, zingend, Oosterpark, Amst erdam-Oost (SS) 

Putter 
27/4 2 exx, fouragerend, pla tje dak huis Jekerstraat, Amsterdam

Zuid (RS 1SS) 
territorium Roeseveltlaan, Amsterdam-Zuid: zangwrn .• : 14/5, 15/5; 
5/6 nestbouw in tamme kastanj e , schuin tegenover Wolkenkrabb er 

(JA,RS, SS) 
7/6 vermo edelijk broedgeval Karel Lotsylaan t/o tennispark Goldstar 

(vDr) 

16, Beatrixpark (S$ ) 

Keip 
· 1 ex, 4/3 2 exx 1 9/3 1 ex., parkje tussen Prinses Irenestraat 

en NMB ,, Parni?-ssusweg, Amsterdam-Bui tenv eldert ( vDr) 
13/5 1 èx, zingend, Golfterrein Duivendre_cht (JA) 
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Wielewaal 
3075 · 1 ex, gehoord, 6.00 h., vanuit huis Haviksh~tet Amsterdam
Buitenveldert (JA) 

Roek 
1671+" 
8/6 

1 ex, ri.W.; IJdoorn (RS,SS) 
1 ex, ri~zo, IJdo orn (SS) 

Samengesteld door: 
E.J.M.Veling 1 
Vondel~trait 51'', 
1054 GJ Amst~rdam 

Waarnemingen voor het volgende nummer uiterlijk laatste week 
september naar bovenstaand adres 

Juli 1978, EVe/GvT 

,1 .' r 


