
AMSTERDAMSE BOS, derde kwartaal 1978 

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, 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 Avifaunai'. 
+( •• ) betekent: aanvulling op deze Avifauna.. ~ ook. = ~-kleed. 
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(3) 5. Fuut Meerdere tweede broedsels, o.a.: 
16/7 e.v. in slO.ot Meerpad Noord, constant belaagd door fotografen. 
Bij het nest met de broedende vogel steeds een al vrij groot juveniel, 
kennelijk overgehouden van vorig broedsel. 
o.a. 7/8 fuut met kleine pulli op de rug op het nest; gaf duidelij~ 
blijk van ongenoegen t.o.v. de op de wal verzamelde menigte fotogràfen, 
door het uiten van diverse geluiden~ 
27/8 het juveniel van het eerste broedsel zit nu op h e t nest, met 

een vishaak in de bek, waaraan nog een stuk lijri zit (o;a. 
SS, Kraak). 

6/9 het juveniel drijft dood in de sloot (vDr) 
7/9 uit de sloot opgevist (SS) 

(7) 9. Dodaars Enige wng. 3e kwartaal: 
14/9 1 ex oeverpark (AA) 

~21. Purperreiger, zi e beneden 
t27. Roerdomp, z~e . b~neden. 

(10) 

(21) 

(22) 

(26) 

(29) 

(30) 

(49) 

18. Aalscholver . Waarnemingen op NM op 
17/7 1 ex - 19/8 1 ex op paartje - 8/9 idem - 2/9 - 9/9 tweemaal 

1 ex overvliegend - 14/9 - 23/9 3 exx op paaltjes 
(AA, Buker, vDr, dGr, Kraak, SS) 

34. Wintertalin' Waarnemingen op: 
8/8 1 ex - 21 8 2 + 4 exx - 26/8 enkele exx - 2/9 1 ex - 8/9 enkele -
9/9 1 ex - 23/9 2 exx; alle vliegend ri. plasje ONM W, c.q. daar 

neerstrijkend (AA, Buker, dGr, SS) 

3,. Zomertaling Enige waarneming in 1978: 
1 /9 1 paa r weilanden Mz (AA) 

39. Slobeend 
17/8 l o sloot wl. Mz (vDr) 
10/9 1 +ê 3 ~ over exc. pad ONM ri. ZW (AA) 

42. Kuifeend Aanvullingen 2e kwartaal: 
8/6 o met 7 juv. sloot wl. Mz (SS) 

+ --~~/6 ~ met 10 juv. sloot wl. Mz (SS) 

19/7 ~ met 4 grote pulli N'N hpek Meerpad (AA) 
8/8 ~ met 5 kleine pulli IJssloot (SS) 

43. Tafeleend Aanvullingen 2e kwartaal: .. 
17/6 1 paar Kleine Vijver (Buker, SS) - 2 exx ri. O, ONM (SS) 

74. Buizerd 
17/8 lex, mauwend, hert e nkamp (dGr) 
5/9 en 9/9 1 ex boven wl. Mz (Bakx) 

10/9 1 ex hertenkamp (RS, SS, CW) 
tweede helft september, tweemaal een ex Schinkelpolder (dGr) 

(51) 77. Sperwer 
15/9 om 20.00 uur, 1 ex over Bosbaan, ri. Z (Veling) 

(55) 82. Wespendief Aanvullingen 2e kwartaal: 
20/6 + 20.00 uur, 1 ex ri. O, Grote Vijver (RS, SS) 

-------~7/6 __ -_20.3o_uur, 1 ex laag, ri. N·.,, Grote Vijver (SS) 

(12) 21. Purperreiger . 23/9 ad. ex. neerstrijkend, poeltje ONM W (SS) 

(16) 27. Roerdomp 23/9 lex langs exc. pad, neerstrij~end ten O. van exç.p. 

--------------------- (ss) 
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(61) 89 . Boomvalk 
In ONM géén broedgeval. (Buker) 

19/8 1 ex over Omoricapad (Buke r, SS, Kraak) 
21/8 1 'e x over ONM, ri. 0 (SS) 
8/9 1 ad . plus 1 juv., Koe nenbos (SS, Kraak) 

10/9 1 ad . me t prooi, Jachtha venweg ( RS , SS , CW) 
23/9 3 exx boven Ko e ne nbos en exc . pad , zeke r 1 juv. (SS) 
29/9 1 ex boven exc. pad (SS) 
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Mogelijk broe dge val in Koenenbos ??? Aan Noordkant echter geen 
waarnemingen tuss e n 6/5 en 21/8. 

(60) 92. Sme lleken 
20/9 1 ex over p a rk~erterrein bij V'eil. ri. Haarlemmermeer (dGr) 

(67) 102. Waterral 
23/9 gehoord, exc. pad ONN (SS ) 

(74) 112. Scholekster 

(75) 

8/9 1 ex over Koenenkade (SS) 
16/9 3 exx over w. 24 (AA) 

114. 
11/7 
30/7 
19/8 
26/8 

Kievit Waarriemirigen op weila nde n Mz: 
+ 100 exx - 17/7 + 125 exx - 19/7 + 200 exx (AA) 
+ 500 exx (SS) - 9/8 en 19/8 + 400-exx (AA) 
Îma ximum:) + 520 exx (Buke r, SS, Kraak) 
± 300 exx --5/9 .± 140 exx - 16/9 :!: 150 exx (AA) 

(82) 123. Watersnip 
19/8, 21/8 gehoord ONM (r esp. Buker, SS, Kraak - ~$) 
26/8 ONM W ( AA, dGr met exc.) 
2/9 11 exx, rondvliege nd ONM (Buke r, SS) 

23/9 13 exx, rondvliegend ONM (SS) 

(85) 126. Houtsnip Aanvulling 2e kwartaal: 
17/6 balts Openluchttheat er/rode kopj esbrug - h e rtenkamp -

Balkan (Buker, SS) 

(86) 128. Wulp 
9/9 4 exx ri. z, over Grote Speelweide (dGr) 

24/9 1 ex, ro e p e nd, over wl. Mz . ri.O (dGr, vDr, e . a .) 

(87) 129. Reg e nwulp 
~2~8~/=7--r-e_s_p-.-3-0 e n 15 exx ri. Z. over kamp. terre in, vrij hoog; 

horen roepe n, daarna gezien (Straa tman) 
21/8 1 e x gezi e n en hore n roepen, ri. 'vi/ , w. 24 (SS) 

(88) 131. Grutto Na 23/6 nog slechts: 
22/7 2 exx wl • . Mz (SS ) 

(90) 133. Witgatje 
18/8 1 ex, ro e p e nd wegvliegend ove r Oe v erla nd Poel, van slootrand 

Kleine Noorddijk (vDr) 
29/8 

(92) 135. 
22/7 
19/8 

1/9 

1 ex, opvliege nd Schinke lpolde r bij k a nobaan (dGr) 

OevérloSer 
en 8/ -1 e x Gem . t err e in (SS) 
1 ex w. 24 - 6 exx Gem. t e rrein- 1 e x g ehoord Jachtha v e nweg 
(Buker, SS, Kraak) 
1 e x Gem . terrein (Buker, SS) 

(93) 136. Tur e luur 
22/7 gehoord wl. Meerzicht (SS) 

9/8 en 19/8 1 e x ·ov e r resp. Oe verpa rk en Meerpà d (AA) 

· (95) 138. Gro e npootruiter . 
29/8 1 ex over Schinkelpolder, ri. N (dGr) 
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(100) 149, Kluut Tot nu to e enige waarne ming in 1978: 

(106) 

(108) 

(109) 

(111) 

(113) 

(115) 

(121) 

(123) 

14/9 2 exx, l a ngsvliege nd NW-hoek Meerpad (AA) 

162. Grot e mante lmeeuw Na 25/2 pa s weer: 
27/8 2 exx op NM, NW-hoek Meerpad (SS ) 
23/9 1 ex aldaar (SS) 

163. Kleine mantelme e uw (interme dius) 
10/9 1 ex ri. W_, Gem. Terreüi ._ 1 ex op wl. Mz ( CW, SS) 

164. Zilvermeeuw 
23/9 aanwezig ( SS ) 

165. Stormmeeuw 
23/9 aanwezig (SS) 

174. Zwarte ste rn 
28/7 minste ns 5 exx over Bosbaan, 19,30 uur (V e ling) 

179, Visdi e f Laatst e wng.: 
23/9 1 ex, w. 24 (SS) 

191. Holenduif Aa nvulling 2e kwa rta al: 
17/6 1 ex, zang, h ert e nkamp (Buker, SS) 

193, Torte lduif 
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2/9 1 ex, langsvliegend, ruig t err e in in Schinkelpolder: (Buker, SS) 
23/9 1 ex ove r exc. pa d 0NM, ri W (SS). Laatste wng. 

(125) 195, Koekoek 
11/7 koe koeksjong r a nd Ko enenbos, werd gevoerd, niet mogelijk vRst 

t e stellen door wat voor waardvogel (AA) 
8/8 1 ê, roepe nd, Meerpad (SS) 

(132) 207. Gierzwaluw Laatste - teve ns een l a te - waarneming! 
20/9 2 exx, kamp. t errein (Straatman) 

(133) 209. IJsvogel Na 14/2 pas we er: . 
+ 11/9 gehoord Voge l e iland (Topsvoort) 
21/9 1 ex vliege nd bij V' eil. (me d. Topsvoort) 

(tijdens excursie di e werd opge nome n voor TV-uitze nding verm. 
op 23/11 Va n gewes t tot Gewest) 

21/9 1 ex bij huis de Groot (dGr) 

(136) 214. Gro e ne spe cht 
8/8 gehoord bij exc. pad 0NM ( SS ) 

23/9 idem (SS) 

(138) 217. Kleine bonte specht Aanvulling 2e kwartaal: 
6/5 1 ex, roff e l e nd, bove nbos (Buker, SS) 

(145) 226. Boere nzwaluw 
16/9 Grote Sluis en ONM (AA). Laatste wng. ? 

(146) 227. Huiszwaluw 
--V-9 .:!: 100 exx kamp. t e rr e in (Straa tma n) 
21/9 nog exx aldaar aanwezig (S traa tman). Laatste 

(147) 228. Oeverzwaluw Aanvulling 2 e kwartaal: 
23/6 1 e_x Ge m. t err. (SS) • Enige wng. · in 1978. 

(220) 229. Wi e r ewaal Laatste wng.: 
18/8 1 èx, jodele nd, Amerika bij ko ekamp (vDr) 

(195) 240. Zwarte mee s 
2379 · 2 exx Omoricapad ( SS ) 

(161) 252, Kramsvogel 
23/9 1 + 1 ex ri. 0 ONM, 6 exx oeverpark (SS) 

wrig. ? 
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(168) 264 . Paapje 
8/9 1 ex exc. pad ONM (SS) 

(171) 267 . Nachtegaal 
Geen wng. ontvangen na: 

3/6 op 3 plaatsen zang (vDr) 
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(234) Na 2 67. Noordse n a chtegaal NB: CORRECTIE vorig Blad, blz. 14. 
Abusi e velijk werd hi e r g esproke n van een "broedgeval". Laatste 
deel van laatst e zin moet luide n: 11 ••• die de zang goed kende van 
waarneminge_!! aan de Diemerzeedi,jk inl977". 

(177) 275 . Kleine k a rekiet Laa tst e wng .: 
1/9 1 ex roepend, exc. pa d ONM ( SS ) 

(178) 276. Bosrietzanger Laatste wng.: 
19/7 1 ex zang, exc. pad ONM (AA) 

(179) 277. Rietzanger Laatste wng.: 
8/9 4 ä 5 exx ONM Wes t, druk opvli egend ( AA) 

(181) 280. Zwartkop In september slechts: 
-8/9 1 o, e ind exc. pad ONM (SS) 
23/9 1 o, eerste bos ( SS ) 

(183) 2 88 . Grasmus 
11/7 1 ex zang , exc. pad ONM, ws . met jongen (AA) 
19/7 1 ex zang, ONM W (AA) 
Aan de Noordkant geen e nke l e andere waarneming in 1978. 

(185) 287. Fitis Laatite zang-waarneming: 
9/9 1 ex zang , Koene nka d e (SS ) 

23/9 1 ex gezien (SS ) 

(188) 292 . Goudhaantje 
--,,,2~/~9-~2-j_u_v __ _,,2...._ad. heuvel. Juveniel gevoerd door adult. 

Broedgeval (Buker, SS) 
23/9 1 ex, Omoricapad (SS) 

(189) 293. Vuurgoudhaantje 
23/9 1 ex, eerste bos (SS) 

(190) 294. Grauwe vliegenva nrer 
23/9 1 ex, oeverpa rk SS) 

(152) 304 . Witte kwikstaart 
23/9 1 ex ri. ZW, Koenenkade (SS ) Laatste wng.? 

(153) 305 . Grote gele kwikstaart 
23/9 2 exx ri. NO, ook horen ro e pen , Amstelveense Poel (SS) 

(154) 306. 
21/8 
27/8 
29/9 

Ge le kwikstaart In 3e kwartaal s lechts : 
gehoord , w. 2 4 (SS) 
1 ex op Meerpad (SS ) 
1 ex, roepend, ri. Z , Gem . terrein {SS) 

In 1977 werd de Kleine (Amstelveense) Poel uitg e baggerd . 
De bagger werd per buisleiding vervo erd naa r d e Schinkelpolder, 
en aldaar gedeponeerd in een drietal daarto e omdijkte vi e rkanten. 
Na het inklinken en droogvallen hiervan ontstond een ruige opslag 
van kruiden. Op het zaad hiervan fourageerden m.i.v. half augustus 
dagelijks vel e groenlingen, putters e n ringmussen , a lsmede enke l e 
kneuen. 

(205) 315. Groenling 
Waarneminge n op genoemd ruig t err e in van ti entallen (Ba~x, vDr, dGr) 
Max. naa r scha tting= 40 exx (dGr) 
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(206) 316. Putter 
D,i:verse waç1.rnemingen op genoemd ruig terrein (.Bakx, vDr, dGr) 
M~x. niar scha tting± 15 exx (dGr) 

(208) 3i8. Kneu 
Op genoemd ruig terrein steeds ook enkele kneuen (vDr, dGr) 

(210) 320. Barms ijs 
23/9 8 exx roepend ri. ZVi , over exc. pad- ONM· (SS) 

(218) 347. Ringmus 
Op genoemd ruig terrein steeds zeer veel ringmussen (Bakx, vDr~ dGr) 
Max . naar schattir1g ± 100 exx (dGr) 

(202) 343. Rietgors . 
T,'m eind september nog rege lmatig waarnemingen ONM (AA, Buker, SS) 

(229) 173. Drieteenmeeuw 
29/9 een twe ~dejiars ex, v e rmoeid aangetroffen Zuidpier IJmuiden. 
Thuis opgekweekt. Daarna weer losgelaten, in Amsterdamse Bos, 
vanaf Gem. terrein (SS) 

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

Gebruikte afkortingen waarnemers: 

AA - mej. Arntzen 
Bakx - Hr . en mevr. Bakx 
vDr - mej. van Drooge 
dGr - J.H.C. de Groot 

RS - R. Schoevaart 
SS - S. Schoevaart 
CW - Cl. van de Wiel 

** ************************************* *********** ****~ ************ *** **** 

Samengesteld door: 

september 1978, vDr/vDr 

Mej . Mr. J.H.U. van Drooge 
Corn. Dopperkade 8 VI 
1077 KM Amsterdam 
Tel. 730373 

Waarneminp ~n A~st e lveense Parken, 3e kwartaal 1978 

Kuifeend - Thijssepark 6/7 
Visdief - De Braak, 30/6 
Bosuil - De Braak, 12/9, geregeld 
Boerenzwaluw - Thijssepark - ?9/9 
IJsvogel - Dr, ? :· '."_:-, 1: , . ;6/9 gereg e ld - 27 /8 Thijss(:lpa:t!k 

De Braak - 16/9 
Gekraagde roodstaart - ~e Braak , 7/9 2 exx. 
Kleine kareki e t - :~-I Braak 7/.7'. 
Tjiftjaf - Thijssepark, 29/9 
Grauwe vli egenvange r - van Le er, 3/7 
Matkop - de Braak, 28/8 
Staartmees - de Braak, 19/9 20 exx - Thijssepa rk 4/9. 
Boomkruiper - de Braak, 29/9.:.. Thijsse park 24/9 (za ng, WS) 

Buiten_de_parken : 

in de Middelpolder broedde de Tore nva lk. 

Waarnemingen gedaan door Hr . Koningen c.s. v a n de Amstelveense 
Plantsoenendienst. WS = Hr. W. S tritter. 

Samengesteld door: W. S tritte r, de Ruyschlaan 187, 1181 PE 
Amstelveen. Tel. 413253. 

september 1978, JS/vDr 


