- 4 Door het aannemen van de voorgestelde veranderingen in de rRegelingen
van Huishoudelijke Aard' worden deze onrechtvaardigheden opgeheven.
Verder weten de leden duidelijker wat er van hen verwacht wordt en
bovendien dragen zij niet meer bij aan d~ kosten van de verzending
van Nieuwsbul letins aan niet-actieve leden; deze maken immers geen
deel uit van de ~groep.
Op de komende ledenvergadering zal de ledenlijst worden doorgenomen,
waarbij van iedereen wordt nagegaan of hij als lid, dan wel als abonnee
beschouwd wordt. Het ligt in de bedoeling om een voorlopige leden/abonneelijst te publiceren, zodat ook de led en die niet op de jaarvergadering aanwezig zijn van de beslissing kennis kunnen nemen om zo eventueel beroep aan te tekenen tegen de beslissing. Daarna zal de definitieve leden-/abonneelijst worden gepublic eerd.
Voorstellen, opmerkingen en /of aanmerkingen dienen overeenkomstig
de 'Regelingen van Huishoudelijke Aard ', uiterlijk 1 week voor de
Jaarvergadering de secretaris te hebben bereikt.
Namens het bes~uur,
Niko C. Wijker, secretaris.

Jaarverslag KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam over

1978

A. Beleid Bestuur
Het beleid van het bestuur heeft zich geconcentreerd op het activeren
van niet-actie ve leden. Zij heeft hiervoor een tweetal commissies ingesteld en excursies rond Amsterdam georganise erd. Het best uur is
echter teleurgesteld over de belangstelling vanuit de leden voor deze
activiteiten.
De excursies rond Amsterdam hadden geen enkele belangstelling en ziJn
daarom gestaakt. Ook de lezingen hadden niet de te verwachten belangstelling van de leden. Over het algemeen waren de lezingen die enige
belangstelling hadden van niet specifieke ornithologische aard (reisverslagen). Bij de lezingen die betre kking hadden op vogelbescherming
was de opkomst minimaal (12-15 belangstellenden) .
De onderzoekcommissie he eft dit jaar hard gewerkt, maar tot activering
van de niet-actieve leden heeft dit niet geleid. De natuurbeschermingscommissie was een zuivere bestuursaangelegenheid . (Zie voor beide verder in het jaarverslag, n.l. Ben c):
Daar een groot deel van de leden geen affiniteit tot de VWG heeft,
dit ondanks de vele pogingen de afgelop en jaren, heeft het bestuur
gemeend zich te moeten richten op de nieuwe en actieve leden. Hopelijk
zal dit tot gevolg hebben dat de vogelwerkgroep als een werkgroep gaat
functioneren.
Ondanks alles heeft het Mededelingenblad het afgelopen jaar een redelijk gevulde portefeuille gehad (zie G).
Als gevolg van een bescheiaen lectenwerfactie is het aantal nieuwe leden
in 1978 vrij hoog gewees t. Het bestuur heeft een me ntorensysteem inge~
steld, waarbij een mentor de nieuwe leden opvangt om hen verder in de
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ornitho logie in te wijden, zodat zij later mee kunnen doen aan onderzoekjes c.q. zelf onderzoekjes gaan opzetten. Hopelijk zal dit
mentorensysteem in de toekomst de VWG profijt brengen.
De enquête heeft het bestuur bij nade r inzien ni et uit l a ten gaan .
Reden hiervoor is de verwachting dat de uitslag een beeld zal geven
dat idealer is dan de werkelijkheid.
Het bestuur spreekt de wens uit, dat de komende jaren de Vogelwerkcroep als ~groep zal gaan functioneren en dat zij zich actief gaat
richten op onderzoek in- en rond Amsterdam.
B. De onderzoekcommissies

--------------------------

Om de leden te stimuleren tot activiteiten werd o.a. de onderzoekcommissie opgericht. Kort na de instelling van deze commissie werd
een vergadering door een aantal leden belegd. Tijdens deze vergadering
werd besproken welke mogelijkheden er waren voor eenvoudige onderzoeken.
Dit resulteerde in een drietal onderzoeken.
1. Het Blauwe Reiger onderzoek
Onde r auspiciën van de heren Blok, Buker en Sandee werden tellingen
rond de kolonie in het Amsterdamse Bos georganiseerd; leden werden
gevraagd de Blauwe reigers die zij in Amsterdam zagen te noteren op
s peciale kaartjes, eventueel met de leeftijd en andere bijzonderheden.
De resultaten hiervan werden snel verwerkt en gepubliceerd in het
Mededelingenblad en/of besproken op een contact-avond. Hoewe l de
opze t zeer eenvoudig was gehouden, werd er maar door weinigen aan
meegewerkt. Het merendeel van deze medewerkers is al zeer actie f
met eigen c.q. ander onderzoek. Oorzaak van de matige belangstelling is misschien het te onregelmatig of te laat verschijnen van
het nieuwsbulletin c.q. mededelingenblad.
2. Het Fuut onderzoek
Het onderzoek van de Fuut onder leiding van E. Kraak werd niet zo
groots opgezet als het Blauwe Reiger onderzoek. Ook dit onderzoek
was zeer eenvoudig, n.l. het opsporen van broedende futen in Amsterdam. De gegevens die binnengekomen zijn, waren afkom stig van
vaak dezelfde leden die ook aan bovenstaand onderzoek meededen.

3. Onderzoek naar de slaaptrek rond Amsterdam
Dit onderzoek heeft niet veel positieve resultaten opgeleverd, doordat er haast geen slaapplaatsen meer van steltlopers rond Amsterdam
zijn. De Waarnemingsclub Diemen heeft zich hoofdzakelijk hiermee
bezig gehouden. De medewerking van buitenaf was minimaal. LJe oorzaak
van de minimale medewerking vanuit de leden zou de verslaggeving
kunnen zijn en het uitblijven van oproepen tot medewerking • .

c.

De Natuurbeschermingscommissie
De activiteiten die door deze commissie ontplooid werden waren
pogingen tot behoud van het slikgebied de Lange Bretten bij lialfweg.
ue belangen van dit slikgebied zijn vanuit de VWG voornamelijk behartigd door de heren Rypkema en Wijker, beiden bestuursleden.
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De toekomst van de Lange Bretten is vastgelegd in een plan dat momenteel ter goedkeuring bij de Provinciale Staten van Noord-Holland ligt.
In dit plan is een nieuwe weg geprojecteerd, die helaas o.a. door het
slikgebied loopt. Het plan is reeds goedgekeurd door de gemeenteraad
van Amsterdam.

~!-2Y!~!§~-!~!~!~~!!!~~!~~~
Het Amsterdamse Bos werd door de leden op individuele basis bezocht.
Steeds minder leden geven hun waarnemingen door. letaal werden er
152 vogelsoorten waargenomen, waarvan minstens 60 soorten als broedvogel
beschouwd mogen worden.
Als nieuwe vogelsoorten voor het Amsterdamse Bos werden de Kuifmees
(21 januari en 12 december 1978 door s. Schoevaart resp.~. Schoevaart
en J. Buker, de 240-ste soort) en een Noordse Boszanger (4 september
1978 door M. van den Berg en R. Damhuis, de 241-ste soort) waargenomen.
Hoewel de Boomvalk niet broedend is waargenomen, is deze soort toch met
jongen in het Amsterdamse Bos aangetroffen. ~eer waarschijnlijk kan hij
toch als broedvogel beschouwd worden.
Andere zeldzame soorten voor het Bos waren:
Middelste Zaagbek. (1/1 en 9/12), Notenkraker tl8/3), Europese kanarie
\21/3), Zwarte Roodstaart (12/4), Rosse ürutto {15/4), Noordse Nachtegaal (7/5) en Havik {23/12).

- Dhr. J. Buker zette zijn onderzoek na ar de torenvalken en uilen rond
Amsterdam voort.
- Dhr. J.J.M. Andriese inventariseerde voor het 20-ste jaar het Golfterrein Duivendrecht.
- Voor de Kwartaal-overzichten van Groot Amsterdam leverden wee r vele
leden belangrijke bijdragen; vooral de Waarnemingsclub Diemen (samenstelling E.J.M. Veling).
- Ook de waarnemingen in de Amstelveense Parken werden weer per kwartaal gepubliceerd (samenstelling W. Stritter).

E. Excursies
In 1978 werden é~n weekend-excursie en zes dagexcursies georganiseerd.
- 12 februari: Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden o.l.v. M. van den Berg;
aantal deelnemers 9.
9 april
Diemerzeedijk o.l.v. leden van de WCD; aantal deelnemers
7 personen.
- 22 april
De waterland excursie werd afgelast wegens de Blauwe
Reigertelling in het Amsterdamse .t:Sos.
- 21 mei
: Amsterdamse Bos o.l.v. Cl. van der Wiel; aantal deelnemers 1.
- 10 juni
: Amsterdamse Waterleiding duinen; aantal deelnemers 7.
- 30 september en 1 oktober: weekend-excursie naar ~chiermonnikoog;
aantal deelnemers 12.
6 oktober
Botshol; aantal deelnemers 2.
- 15 oktober: Waterland; aantal deelnemers 1, d.w.z. de excursieleider.
Bij alle excursies was het bestuur aanwezig, als leider of deelnemer.

F. Contactavonden

-----------------

- 28 januari: Jaarvergadering. De vergadering werd voortijdig afgebroken wegens gerezen moeilijkhed en bij de vorming van een nieuw bestuur.
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9 februari : Alaska door dhr. E.J.M. Veling. Tijdens deze avond werd
kennis gemaakt met de fauna en avifauna van Groenland.
23 februari : Buitengewone ledenvergadering. Veze vergadering was een
vervo lg op de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd het nieuwe
bestuur voorgesteld. liet bestuur riep twee commissies in het leven
ter activering van de leden.
Mevr. Brinkers werd tot erelid gepromoveerd voor het vele werk dat zij
voor de Vogelwerkgroep de afgelopen jaren heeft gedaan.
10 maart
: Groengebied Amstelland. Dhr. M. van den Berg vertelde
over het ontstaan van zijn Avifaunistisch rapport over het Amstelland
in het kader van de planning van de inrichting van het gebied. De opkomst was slecht.
15 apri l
: Harde gegevens over zachte veren. Drs. L.S. Buurma vertelde welke problemen er optraden door aanvaringen van vliegtuigen met
vogels.
23 maart
Onderzoek-commissie. Tijdens deze avond zette de onderzoek-commissie haar plannen uiteen voor onderzoeken in en rond Ams terdam.
5 oktober
: Leden voor leden. Dhr. de Groot vertoonde dia 's van een
fotosafari in IJsland.
3 november : Afghanistan. Een mooie dia-lezing van Dhr. Steenhart.
14 december : Vogelslachtoffers bij hoogspanningsleidingen. Drs. Greven
uit Voorschoten vertelde over zijn onderzoek naar de slachtoffers door
hoogspanningsleidingen. De opkomst was zeer slecht.

G. Redactie-commissie
Naast de gebruikelijke rubrieken, zoals waarnemingen uit het Amsterdamse
Bos (van Drooge), waarnemingen in en rond Amsterdam (Veling), waarnemingen
in de Amstelveense parken (Stritter), bestuursmededelingen (Wijker) _en
literatuuroverzichten (van Drooge), bevatten de mededelingenbladen het
volgend e:
Blad 1:
- Watervogels - G. van Duin
- Slaaptrek van steltlopers rond Amsterdam - F. Vogelzang
- Blauwe Reiger - A. Blok
- Verst edelijkt nu ook de Fuut? - E. Kraak
- Vreemde Rietgans in het Amsterdamse Bos - M. v.d. Berg
- Roofvogels en Uilen -- J.B. Buker
- Inventarisatie Vogeleiland -- P.W. Brander
- Inventarisatie Oeverland Poel - J.H.c. de Groot, A. Hartog
- Workumerwaard - G. van Duin
- Kritisch Faunabeheer - E.J. Gubbels
Blad 2:
- Terugkeer zomervogels/trekvogels Amsterdamse Bos - J.H 0 U.van Drooge
- Brief van Professor Voous
- Inventarisatie Noordkant, . 1977 - W. Wieringa, R. Schoevaart
- De Falklandeilanden - J.W. de Roever

Blad 3:
- Poels~ip, correspondentie met Min. v. Landbouw en Vi sserij
- Excursie Vijfhoek en Diemerzeedijk, 9 april 1978 - G. van Duin
- Eerste verslag VWG-onderzoek Blauwe Reigers Amsterdam - A. Blok
- Atlas van winter- en t rekvogels, nieuw SOVON- projekt
- Het imitatie-vermogen van de Gekraagde Roodstaart - A.N. Swart
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- In memoriam Dr. P. Hirschler - B. van Drooge
- Waarneming van een Noordse Boszanger in het Amsterdamse Bos
M. v.d. Berg, R. Damhuis
- Broedvogelinventarisatie van de 'Balkan' e.o. - R. Daalder
- Gekleurringde kokmeeuwen - E.R. Osieck
Blad 4:
- Verslag Blauwe Reiger-telling Amsterdam - A. Blok
- Zwaluwen kregen een torenflat
- Inventarisatierapport Golfterrein Duivendrecht - J.J.M. Andriese
- Nestkasten-controle heemparken Amstelveen - W. Stritter
Buiten de Mededelingen bladen verschenen enkele nieuws bulletins met
zakelijke aankondigingen. De waarnemingenrubriek in en rond Amsterdam zal verzorgd gaan worden door de heer w. v.d. Schot. De heer
Veling zal wel zijn redactietaak behouden. Bovendien wordt als nieuw
redactielid de heer A. Blok voorgesteld, dit . i.v.m. voorgenomen wijzigingen van;_ de opzet van het blad.

NE~:;TKASTEN CONTROLE HE8MPARKEN AMSTELVEEN

In 1977 en 1978 werden de nestkasten in de Heemparken van Amstelveen gecontroleerd
door (alfabetisch ) de Heren H.Bakker, H.C.Koningen , G.Land, L.S . Makkink , J . Mol,
en J.C.Moleman, allen van de Plantsoenendienst Amstelveen, en Guus van den Berg.
I.A.Böhre, Paul Böhre, P.van Heusden , Cl.de Vré, Gabr . de Vré, e.a. van de Alg .
Chr. Jeugdbond voor Natuurstudie .
Het is duidelrjk dat de laatste trjd veel ringmussen de nestkasten bezetten, in
1977 waren 67 van de 155 nestkasten door ringmussen bezet, brj de diverse controles
werden 263 eieren en 10 jongen geconstateerd, in L.91.ê. waren 57 van de 155 kasten
door ringmussen genomen met 177 eieren en 21 jongen.
De speciale kasten voor vliegenvanger, gekraagde roodstaa rt, boomkruiper en specht
hebben geen succes althans voor die soort en opgeleverd. Een torenvalk heeft in
een speciale valkenkast gebroed en de bosuil broe dde in een uilenkast.
Er wordt in 1979 doorgegaan met het controleren van de nestkasten, zrj worden in de
lente op deugdelrjkheid nagekeken. Voor de controle van de inhoud ·,1 ordt een beroep
op de j eugd gedaan, de Heren van de plants oenendienst zullen ook controleren.
Mochten er onder de lezers van dit rapport j ongelui met vogelkennis zrjn die enige
dagen aan deze controle willen meewerken dan kunnen zrj zich aan ondergetekende
tel. 020-413253 opgeven. Controles dienen eind Apri l begin Mei en nog eens midden
Juni te worden uitgevoerd.
Tenslotte is nog een enigszins vergelrjkbaar overzicht van enkele jaren controle
gemaakt; van het Broersepark kan crjfermateriaal sind 1969 worden vergeleken , in
andere parken werd reeds in 1968 met controle begonnen, maa r het beschikbare
materiaal is niet met de laatste jaren te ver ge l rjken . Sommige getallen zrjn niet
volledig, daar de vogels die brj controle in de nestkasten waren,niet gestoord
werden door de jongelui die met de controle waren belast.
w. s tritter
januari 1979

