
AMSTERDAMSE BOS, vierde kwartaal 1978 

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de 
verantwoordelijkheid van de waarnemers. 
Nummering volgens Vogelgids, 3e druk. 
De nWIDlers tussen haakjes( •• ) verwijzen naar "De Vogelwereld 
van het Amsterdamse Bos", verder te noemen "Bos Avifauna''. 
+( •• ) betekent: aanvulling op dez e Avifauna. 0 ook= o-k.leed. 

+ + 
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(3) 5. Fuut 
Tot eind november nog vermoedelijk vnl. eigen broedvogels met jongen. 
Groter aantal slechts op: 
29/ll 23 à 28 in totaal NM (AA) 
Daarna echter weer max. 12 exx (op 6/12) en o~ 
18/12 slechts 3 exx (AA) 

(7) 9. Dodaars 
Waarnemingen, alle Noordkant, op 
9, 19, 21, 29, 31 october - 4, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 
29 november - 1, 6, 9, 12, 16, 17, 18 december (AA, Buker, vDr , SS, dGr, 
ESm, Wieringa) . 
Max. in oct.: 29/10 4 ex.x Gt - 31/10 3 Gt, l Sluis (AA) 
Max. in nov.: 4/11 6 exx Gt (Bu.ker, SS) 
Max. in dec.: 18/12 9 exx, verspreid Noordkant (AA) 

(10) 18. Aalscholver 
11/10 lex, langsvliegend exc. pad ONM (SS) 
13/10 1 ex, vissend bij w. 24, later 1 ex Gt, zelfde? (AA ) 

(16 ) 27. Roerdomp 
8/10 lex exc. pad ONM (Oldenziel, med. Baloc) 

10/10 1 ex, vliegend van Gt ri. NO (AA) 

(21) 34. Wintertaling Géén wng. in october. 
9/11 4 exx, 19/11 2 exx o-kleed, Vogeleiland (Brander) 

25/11 la neerstrijkend pÎasje ONM W (AA) 
29/11 1 a 2 o Gt - + 100 exx rondvliegend bij plasje ONM W, 

opgesc!rikt door sperwer (AA) 
1/12 27 exx, 6/12 26 exx, NM bij Gt (AA) 
9/12 2 e Gt, enkele exx gehoord plasje ONM W (SS) 

25/12 2 exx neerstrijkend plasje ONM W (SS) 

(24) 37. Smient 
9/12 1 a, Gt (SS) 12/11 1 paar opvliegend Gt (RS, CW) 

18/12 1 s avonds in het donker, smienten over kamp. terrein (Straatman) 
25/12 19 exx ri. O, exc. pad (SS) 

(26) 39. Slobeend 
29/ll 3 8 l o Gt, 1 8 l o oeverpark Mz (AA) 

(29) 

9/12 2 8 1 ó Gt (SS) - +1/12 en 18/12 1 paar Gt (AA) 
25/12 1 &, ri! ZO, over exc. pad (ss) 

42. Kuifeend 
max. oct.: 30/10 15 w. 24 - + 60 Gt (AA) 
max. nov.: 18/11 20 w. 24 - ;: 150 Gt - 10 eind exc. pad 
max. dec.: 12/12 20 w. 24 - zeker 300 Gt - 20 eind exc . 

8 oeverpark Mz = ~ 350 exx in totaal (AA) 

= + 180 totaal (AA) 
pad -

1(30) 43. Tafeleend Na 17/6 pas weer, Noordkant: 
12/10 3 8 l o (AA) Daarna waarnemingen-op-Ï37ïö, 19/10, 29/10. -

7, 8, !4, 23, 29 november. max. 14/11 11 exx Gt (ESm) 
2, 6, 9, 12, 18 december (AA, SS). max. 9/12 48 exx Gt (SS) 

2/12 en 3/12 2 8 2 ~ Amstelveense_Poel (dGr) 

(32) 45 . Brilduiker 
6/12 2 o Gt (AA) 

+ 
9/12 2 o Gt, opvliegend (SS) 

+ 



+(38) 

(37) 

(Asd Bos, 1978-IV, 2e blz.) 

52. Middelste zaa~bek 
9/12 l o Gt (SS 

+ 
5~- Grote zaagbek Na 15/4 pas weer Noordkant: 
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/11 1 o op NM bij Gt (Buker, SS) ---------
idim, later wegvliegend en op grote afstand weer invallend 
(van Vliet, vDr) 

8/11 en 15/ll l o (re~p. AA, Wieringa) - 25/ll l paar (ss, Wieringa) -
29/11 3 o Gt (AA)! Vervolgens waarnemingen op: 

6, ~' 12, 16, 17, 18 december (AA, ESm, ss). Max. 9/12 25 exx (ss) 
5 f, 15/12 3 ~ kanobaan Amerika, ~~~!~~e!E~!~~~ (dGr) 

l, 2, 
12/12 
14/12 
16/12 

5 o l & kanobaan kamp. terrein (StraatmanJ 
+ 3 exx overvliegend kanobaan kamp. terrein (Straatman) 

(41 t/m 45). 
14/ll 

57 e.v. ganzen . 
's nachts een groep (brand- 7) ganzen, roepend over kt ri. Z 
(Straatman) 

(49) 

(51) 

+(52) 

+(57) 

(61) 

l0/12 
16/12 
30/12 

6 grauwe ganzen ri. N (Straatman) 
7 "grauwe ganzen" ri. 0 - 28/12 60 idem ri. W over kamp.terr. (StrP..at-
1: 70 "grauwe" over Schiphol-brug, ri. ZW (Straatman ) man) 

74. Buizerd 
22/10 1 ex Schinkelpolder (dGr) 28/10 lex kamp. te rrein (Buker, SS) 
31/10 lex NW-hoek Mz (AA) 25/11 1 ex hertenkamp (Wieringa) 
2/12 en 15/12 1 ex Schinkelpolder (dGr) 

16/12 1 ex over exc. pad ONM (ESm), . 1 ex over kamp. terrein (Straatman) 
22/12 1 ex Omoricapad (SS) 25/12 2 exx exc. pad (ESm) 

77. Sperwer Waarnemingen aan de Noordkant: 
10, 12, 13 october, 1 ex - 29 octobër_Ï_~-Ï-~ (AA, SS) 
4/11 1 o Jachtha-venbos, met nog krijsende spreeuw in de klauwen (SS) -

l ix exc. pad (Wieringa) - minstens 2 o exc. pad (Buk.er , SS) 
7/11, 
6/12, 

25/12 
1/11 

25/11 
28/10 
16/12 

22/11, 23/11 lex exc. pad - 29/ll 2 èxx aldaar (AA ) - 12/11 l o RS,CW) 
9/12, 16/12 1 ex ONM (AA, ESm) - 18/12 2 exx aldaar (AA) + 
l e 2 ~ exc. pad ONM (SS) 
lex hertenkamE (Wieringa) 
lex Vo~eleiland (Brander) 
1 ex kamf._terrein (Buk.er, SS) 
tweemaal lex (mogelijk dezelfde) over kamp. terrein. 
Ook daarna nog regelmatig waargenomen, o.a. 19/12 1 ex (Straatman) 

78. Havik 
23/12 1 o, laag glijdend over de bomen bij kinderbad, rhododendrons, 

Gróte speelweide, r i. hertenkamp, fanatiek aangevallen door 
2 kraaien. 16 uur 15, afstand~ 30 m (SS) 

84. Blauwe kiekendief 
30/10 1 o, prooi vangend, ws. spreeuw, boven 0NM W (AA) 
25/12 1 ~ of juv., overcirkelend ri. ZO, exc. pad ONM (SS) 

+ 
89. Boomvalk 
10/10 1 ex van ONM naar Koenenbos, daarna zwevend boven Koenenbos; 

heftig gepiep (Bakx, Pahlsson) 
,,/ 11 2 adult fouragerend boven grasvlakte bij Koenenbos; gekieker. 

Later boven ONM bij exc. pad, alwaar 1 juv. in struik zat (AA) 
11/10 2 adult, l juv., over exc. pad en Koenenbos; l adult sloeg 

een baardmannetje (SS) 
12/10 gekieker in Koenenbos, daarna 2 exx jagend boven ONM . 

Tweemaal vangst van baardmannetje (AA). 13/10 idem (AA) 
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(Asd Bos, 1978-IV, 3e blz.) 

+(60) 92. Smelleken 
29/10 l & ri. W., exc. pad ONM (SS) 
30/10 lex, achtervolgd door eksters, hertenkamp (AA) 
9/11 l b, Vogeleiland, alles alarmerend (Brander) 

+ 
(67 ) 102. Waterral Noordkant: 

30/10 lex, 4/11 meerdere exx, 8/11 lex, 23/11 2 exx, gehoord ONM 
(resp. AA, Buker/SS, AA, AA) 

25/11 1 ex slootje weiland Mz, gezien (Wieringa) 
25/12 min. 2 exx gehoord, ONM (SS) 
9/111 ex, roepend, Voieleiland (Brander) 

(72) 10. Waterhoen 
22 12 .:t 250 exx op wl. Mz (SS) 

(74) 112. Scholekster Enige waarneming in 4e kwartaal: 
23/11 lex, Gt, op de grond (AA) 

( 75 ) 114. Kievit 

(77) 

(82) 

(83 ) 

(86) 

+(94) 

(106 ) 

In oct. max.+ 100 exx op wl. Mz (31/10, AA) 
In nov. max. - 250 exx op wl. Mz (14/ll, AA) 
1/12 zeker 50 e:xx wl. Mz (AA) 

12/12 2 exx over wl. Mz ri.NO (AA) 

119. Goudplevier 
9/12 1 ex roepend ri. O, exc. pad (SS) 

10/12 4 exx, roepend over kamp. terrein (Straatman) 

123. Watersnip Waarnemingen, alle Noordkant, op: 
7 , 9, 10, 19, 29, 30, 31 october, max. 15 exx, behalve 
29/10 tot+ 120 exx Noordkant (SS). 
l, 7, 8, 147 18, 20, 23 november, 
max. 60 à 70 exx, opvliegend wl. Mz (18/11, AA) 
1/12 2 exx wl. Mz (AA) - 9/12 3 exx wl. Mz (ESm) 

126. Houtsnip 
29/10 1 ex langsvliegend eind exc. pad ONM (SS, ESm) 
15/ll 1 ex kamp. terrein - 17/12 idem (Straatman) 

8/12 l ex Oeverland Poel (Straatman) 
22/12 l ex Omoricapad (SS) 

128 . Wulp 
28/10 lex roepend ri. O, kamp. terrein (Buker) 

12/11 lex gehoord boven ONM ( RS , CW) 
l 7. Zwarte ruiter 
Van 29 10 t m 1 /11 waarnemingen op wl. Mz: 
29/10 3 exx (ss, ESm) - 30/10 idem (AA) - 31/10 4 exx (AA) 

4/11 lex (Buker, SS) - 6/11 4 exx (Wieringa) - 7/11 2 exx (AA, ESm) -
8/11 2 exx (AA) 

16/11 2 exx, tot op 6 m kunnen benaderen (SS) 
18/11 3 exx. 

Normaliter wordt deze soort in Asd Bos vnl . overvliegend waargenomen. 

162 . Grote mantelmeeuw 
Diverse waarnemingen Noordkant, meestal slechts l is , uitgez.: 
29/10 2 exx (SS) - 9/12 3 exx (SS) 
25/ 12 4 adulte exx w. 24, l juv. langsvliegend exc. pad (SS) 

(229) 1.73. Drieteenmeeuw 
29/9 een tweedejaars ex, vermoeid , gevonden Zuidpier IJmuiden; 
thuis opgekweekt en in Asd Bos losgelaten vana f Gt (SS) 



(Asd Bos, 1978-IV, 4e blz.) 

+(113) 174. Zwarte stern 
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11/10 2 exx, al fouragerend, ri. W langs Gt (SS) 
Enige oct.-wng. tot nu toe: 18-10-1968 

(121) 191. Holenduif 

(133) 

(136) 

(138) 

(145) 

(146) 

(195) 

2/12 51 exx op slaapplaats in Koenenbos (SS) 

20. IJsvo el 
7 10 1 ex eind exc. pad (Oldenziel, med. vDr) 
1/11 lex oeverpark Mz (Wieringa) 

12/12 1 ex van Gt, zigzaggend over het water, ri. exc. pad (AA) 
6/11 en 13/11 1 ex sloot kwekerij achter huis de Groot (dGr) 

21/11 1 ex kwekerij (tuinlieden PW, ~ed . dGr) 

214. Groene specht Noordkant, waarnemingen op: 
7, 10, 19 october - 7, 8 november - 1 december (AA) - 16 december (ESm) 

25/12 1 ex, komend van overkant NM, neerstrijkend le bos (SS) 
7/10 1 ex gehoord, omgeving y~~!!~!!~~~ (AA) 

217. Kleine bonte specht Enige wng. in 3e èn 4e kwartaal: 
29/10 gehoord, Omoricapad (SS) 

226. Boerenzwaluw Na 16/9 nog: 
29/10 2 exx, ri. ZO, over Bos (SS) 

227. Huiszwaluw Na 21/9 nog: 
4/11 1 ex, roepend over Jachthavenweg, ri. Z (SS) 

240. Zwarte mees 
29/10 6 exx Omoricapad (ss) 

4/11 ~ 5 exx heuvel (Buker, SS) 

+(24o) 241. Kuifmees 
2/12 1 ex, eerst al op roep gedetermineerd, latter ook gezien, 

heuvel (Buker, SS) 
Tweede waarneming van deze voor het Asd Bos nieuwe soort. 

Vgl. 21-1-1978. 

+(199 ) 24. Baardmannet·e 
10 10 + 30 exx ONM O bij Koenenbos; later nog 10 exx gezien. 

De boomvla.k. joeg er op (Balo:) 
11/10 gezien, gehoord, ONM bij exc. pad (vDr) 

12/10 
13/10 
2/11 

6 exx, waarvan 1 werd geslagen door boomvalk (SS - idem Oldenziel) 
10 exx ONM bij exc. pad. Tweemaal vangst gezien door boomvalk (AA) 
zeker 20 exx gezien ONM, ook enkele exx langs Meerpad (AA) 
2 exx exc~ pad (Buker, SS) 
Tot nu toe was max. aantal exx dat gezien werd: 16 exx. 

(160) 2 1. Grote li eter 
1110 1 ex langs exc. pad, neerstrijkend le bos (SS) 
29/10 lex op wl. Mz (ss, ESm) 
4/11 lex hockeyvelden, tussen koperwieken (Wieringa) 

25/11 1 ex, zang,Gt (ss) 

(161) 2 2. Kramsvo el Na 23/9 pas weer: 
2 10 veel exx langsvliegend, sommige neerstrijkend, kamp. terr. (Buker, SS) 
29/10 16 exx ri. NO exc. pad (SS), 4 exx over ONM naar wl. Mz (ESm, SS) 
29/11 5 exx boven oeverpark Mz (AA) 
10/12 enkele malen kramsvogels kamp. terrein (Straatman) 

(163) 254. KoSerwiek Na 23/4 pas weer m.i.v. 
12/10 exx ri. ZW over exc. pad . Aantallen steeds gering, max.: 
12/12 30 à 4o exx langs Ringvaart (AA) 

(181) 280. Zwartkop 
26/10 2 ~gevangenen geringd kamp. terrein (Buker, SS) 
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(186) 288. Tjiftjaf 
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(189) 

(152) 

(153) 

(154) 

(155) 

(205) 

(~06) 

(207) 

(208) 

(209) 

(210) 

(216) 

Zangwaarnemingen Noordkant op 7, 9, 11, 12, 30 october (AA) 
2/12 lex gevangen en geringd kamp. terrein (Buker, SS) 

29. Vuur oudhaant ' e 
19 11 enkele exx Vogeleiland (Brander) 

2/12 l ~ 2 o gevangen en geringd kamp. terrein (Buk.er, SS) 
9/12 zeker 11 exx Noordkant (SS) 

304. Witte kwikstaart 
9/10 2 exx Meerpad {AA) ll/10 1 ex exc. pad (SS) 

30. Grote ele kwikstaart 
29 10 lex overvliegend, start Roeibaan (ss) 

306. Gele kwikstaart 
11/10 lex over exc. pad (SS) 

08. Kla ekster 
29 11 zittend in boom oeverpark Mz, later wegvliegend (AA) 

Ook in vierde kwartaal nog waarnemingen van vinkachtigen op het 
~Ui§!_!!r!e!~ in de Schinkelpolder, dat ontstond na baggeropslag 
aidaar. Vgi. het vorig Med. Blad, 1978, nr. 3, blz. 26. 

31~. GroenliI.g 
22 10 30 à exx "ruige terrein" Schinkelpolder (dGr) 

316. Putter 
22/10 e.v. steeds nog enkele exx "ruige terrein" - 2/12 geen meer (dGr) 
29/10 6 exx Meerpad (ss) 

2/12 10 exx kamp. terrein (ss, Buk.er) 
16/12 en 17/12 2 exx op kaardebollen bij huis de Groot (dGr) 

317. Sis Na 2/5 pas weer Noordkant: 
30 10 + 20 exx van Jollenpad naar Jachthavenbos (AA) 
25/ll Jachthavenbos (SS) 
29/ll Jollenpad, gehoord (AA) 
16/12 6 à 10 e:xx in wilgen, oeverpark Mz (dGr) 
21/11 12 exx kwekerij Schinkelpolder (dGr) 

2/12 een aantal, "ruige terrein" ldGr) 
10/12 enkele malen een groep over kamp. terrein, o.a. tweemaal 25 exx; 

sedertdien steeds aanwezig, in wisselend aantal, o.a. 
30/12 15 exx (Straatman) 

318. Kneu 
22/10 zeker 50 exx "ruige terrein"; ook daarna nog wel aanwezig (dGr) 

319. Frater 
2/12 15 exx, roepend ri. z, exc. pad (ss, Buker) 

22/12 1 ex, roepend ri. zo, exc. pad (ss) 
20. Barmei 's 

2 10 5 plus 1 ex kamp. terrein (Buk.er, SS) 
25/11 1 ex Jachthavenbos, bij sijzen (SS) 
16/12 en 31/12 1 ex kamp. terrein (Straatman) 

3~• Keep 
2910 en 4/11 2 exx Gt (SS) 
19/11 25 à 30 kepen, badend in veenplasje Vogeleiland, met enkele 

25/ll 
2/12 
2/12 

10/12 

vrouwtjes vink (Brander) 
enkele kepen, tussen een 25-tal vinken (Wieringa) 
en 3/12 enkele exx "ruige terrein" SP (dGr) 
meerdere exx kamp. terrein (Buk.er, SS) 
1 ex kamp. terrein (Straatman) 
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(Asd Bos, 1978-IV, 6e blz.) 

(202) 343. Rietgors 
9/12 lex exc. pad (SS) 

(218) 347. Ringmus 
22/10 e.v. een aantal "ruige terrein" Schinkelpolder, met 

andere zaadètertjes. Niet meer zulke grote aantallen 
als in 3e kwartaal. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++ 

Gebruikte afkortingen namen waarnemers: 

AA 
Bakx 
vDr 
ss 

- mej. Arntzen 
- Hr. en mevr. Bakx 
- mej. van Drooge 
- s. Schoevaart 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ +++++++++++++++ 

( 61) 

( 62) 

(128) 

(130) 

Samengesteld door: 

januari 1979, vDr, vDr 

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

Broedresultaten Roofvogels en Uilen, Amsterdamse Bos, 1978 

89. Boomvalk 
Hoewel er aanvankelijk waarnemingen waren bij het kunstnest in ONM West, 
kwam de boomvalk daar niet tot broeden. Op grond van een groot aantal 
waarnemingen in september en october, ook met een juveniel, is het 
waarschijnlijk, dat dit jaar gebruik werd gemaakt van een natuurlijk 
nest in het Koenenbos. 

94. Torenvalk 
7 broedgevallen, waarvan 6 in nestkasten, l op een natuurlijk nest. 
Van de 24 geringde pulli vlogen er zeker 2 niet uit. 

203. Bosuil 
18 territoria, 15 broedgevallen, waarvan 14 in nestkasten, 
l met vervolgbroedsel. 
Van de 14 uitgevlogen jongen konden er 2 niet worden geringd. 

204. Ransuil 
6 territoria. Zeker op 4 plaatsen eieren. Twee broedsels succesvol. 
Van 3 jongen, die in een nestkast werden geringd, vlogen er 2 uit. 

Opgave J.B. Buker 

januari 1979, JBB/vDr. 

(11) 20. Blauwe Reiger 
Broedseizoen_l978 : 

77 bezette nesten 
128 pulli geringd. 

Opgave A. Blok 

januari 1979, ABl/vDr 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ 


