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Waarnemingen in de regio Amsterdam inclusief het Amsterdamse bos, 
maart t/m mei 198~0~•------ - - - ---------------

Gebruikte afkortingen: 

AA -
vDr.
dGr.
KH -

Mevr. A.C.Arntzen 
Mevr.JoH.Uovan Drooge 
J.H.Code Groot 
K.Hazevoet 

RS,SS- R. en S.Schoevaart 
FV - F.Vogelenzàng en G.van Duin al of niet in gezelschap van R.Sjouken, 

R.Stet en J.Drijfh out. 

Voor het volgende verslag is besloten weer iedereen toestemming te verlenen 
om waarnemingen in t e sturen. 
Tbt begin september Uw waarnemingen graa g naar, onderstaand adres. , 

Fuut 

W.E.M.van der Schot, 
Jacob Obrecht~traat 14, 
10?1 KL Amsterdam" 

Bëii';lve aan de Noordzijde van he t Amsterdamse ·bos _thans ook gewone 
broedv~g~ll in overige delen van he t bos. In de Schinkelpolder alleen 
werden al meer dan tien paren geteld. (dGr., Straa tman) 
Maximum aantal tweede kwartaal op Nieuwe meer: 25/3 54 exx. aldaar (D.Beckers) 
Buiten het bos worden broedgevallen geconstateerd in de Reijnier Vinkeleskade, 
Beatrixpark, Zanput N .M o en 00 steinder :,·poel. 

Geoorde fuut 
9/5 1 ex. al lange tijd dood, aangespoeld bij werk 24, Nieuwe meer (SS}. 

Dodaars 
Broedgevallen: Recr eatiegebied Spaarnwoude (Buker,SS). 
Op de Gaasperpla s ging ten minste een broedgeval verloren doordaj uitgere
kend in deze periode de hele plas opgespoten werd (FV). 
Kwart aalmaximum Nieuwe meer; 10/3 16 exx. (AA) 

Pupperreiger 
Gêên waarnemingen dit kwartaal. 

Roerdomp 
2/3 1 ex. Vijfhoek (SS) 
18/5 1 ex. Kruitfabriek "de Krijgsman" (RS,SS) 

Ooievaar 
4/4 1 ex. hoo~ overvli egend ri.NO. over "de Munt" 11.39 u (SS) . 

Lepelaar 
Eerste voorjaarswaarneming: 30/3 1 ex. overvli egend Vijfhoek (FV). 
Sindsdien een gro eiend aantal waarnemingen van ho ofdzakelijk overvlie
gende 1;'Yj~gels -uit diverse del en van ·de r egio maar toch voornamelijk uit . de 
Diemer~oldei eri de Vijfhoek (FV) 
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Wint ertaling 
4/3 7 exx. Slot erplas (KH) 

2 0 

11/3 3 pr. 0sdorperbinnenpolder (KH) 
Maximum A'dams e bos; 20/3 7 oen 4 ~ in plasje 0NM 
Verder enkele waarnemingen van kleine aantallen in de Diemerpolder, 
Vijfhoek en Gaasperplas (FV). 

Zomertaling 
8/3 1 8 Lutkemeer, 25/3 1 pr. aldaar. 4/5 1 o aldaar (KH) 
13/3 en 20/5 18 Diemerpolder (FV). 
23/3 1 pr. P.EoN.-c entrale (FV). . . d M · h (SS) 
26/4 eerst e voorjaarswaarneming A'dampe bos• 1 ê w~~;an en eerzicA~ 
sindsdien verscne1ctene waarnemingen ,a~hi er van maximaal 1 pr. of 2 oo 

Krakee nd 
Periodemaximum Vijfhoek: 11/4 25 exx. (FV). 
16/4 1 pr. Halfweg (KH, SS). 
23/4 1 pr. Gaasperplas (FV). 
30/4 en 12/5 resp. 1 pr. en 2 exx. Haven Ballast (FV). 
18/5 1 i excursiepad 0NM (KH,SS) 

(vele waarnemers) 

Mei-waarnemingen in het bos wabèheprlb ekend of in i eder geval ·erg schaars. 

Smient 
4/3 16 exx. Slot erplas, 1 8 Wessel Gansfortstraat (KH). 
8/3 en 11/3 + 15 exx. 0sdorperbinnenpolder (KH). 
10/~ 50 exx7 Uithoornse polder (Buker, SS) 
11/4 en 13/4 r esp. 5 en 3 exx. Vijfhoek (FV). 
3/5 1 e Gaasperplas (FV). 
25/5 1 ê Uitdam (KH). 

P}1jlsta art 
3 3 1 8 Diemerpolder (FV) 
3/3 1 o Bergsepad (SS,KH). 
16/4 2 ê8 Halfweg (KH,SS)~ 
23/5 1 pr. Zandput NM (ss). 

Slob eend 
Broedgevallen in Diemerpolder ( 1 ), weilanden Meerzicht ( 1 ), Batterij, 
Halfweg .:t, 20 pr. (KH), Haarlemmervaart ( 1 ) (v.d.Schot). 

Krooneend 
22/3 1 pr. Marken (SS,KH). 
13/4 2 pr. Markerdijk (KH). 
27/4 2 êê Uitdam (KH). 
15/5 + 10 exx., vnml. 8ê, Vinkeve ense plassen (Veling, v,d,Schot). 
Period'ëmaximum Vijfhoek: 30/5 17 êo (FV). 

To,7pereend 
22 3 3 88 en 2 !i Marken (SS,KH)o 
11/4 2 êê en 1 + Vijfhoek, 12/4 1 pr. alhi er (FV). 

Kuif eend 
Broedg evallen weilanden Meerzicht (1), (KH,AA,SS). 
Amstelveense poel ( 1 - 3) (dGr.), Haarlemmervaart, (t en minste 1), 
Diemerpolder (t en minst e 1) (FV), Thijssepark (1) · (waarnemersgroep A'veense 
parken). 
1a/4 4 pr. in K0 ningsvijver, Vondelpark (Veling) 
17/5 1 pr. alhier, mogelijk bro edvogels (v.doSchot). 
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Tafeleend 

. ,, . .., 
e_ ... . · 

25/5 1 pr. met 5 pulli, recreatiegebie dSprtarnwoude (Buker, SS); 

Bril.duiker . 
Laatste waarneming: 12/5 · 1 pr. Diemerzeedijk (FV) •. 

· Grote ~eeeend 
15/3 1 0, 27/4 3 88 Vijfhoek (FV). 

Grote zaagbek 
Late waarnemingen; 26/4 1 ex. Nes a/d Amstel (waarnemersgroep A'veense 
29/5 1 ~ Amst erdam-R.ijnkanaal t .h.v". Diemerpo.lder (FV). .. Parken) . 

Nonnetje 
15/3 1 ~ Vijfhoek; 12/4 1 o aldaar (FV). 

Bergeend 
Mogelijk enige broedgevallen op Die~erzeedijk, waar± 4 pr. aanwezig 
waren. 
15 en 25/3 
24/3 1 ex. 

6 exx. Machineweg (Buker,ss). 
overvliegend ri.o., oeverlanden NM. (AA,KH,SS). 

22/3 
15/4 
26/4 
3/5 

2 exx. B8 rnega t (ss, KH). . 
2 exx. over oeverlanden Amst elveens e poel (dGr). 
1 8 ri.NO. over Ringv~art (Ss). 
1 pr. Gaasperplas (FV). 

Grauwe gans 
Vrij veel trekwaarnemingen uit maart, en begin april. (J.L.Verhoeven, 
waarnemersgroep A'veense parken, FV). 
~~n mei-waarneming; 18/5 2 exx. ri.NO., 11 de Krijgsman" (SS). 

Zwarte zwaan 
13/5 1 ex. samen vliegend met Knobbelzwaan westhoek Meerpad (SS). 

Buizerd 
3/3 4 exx. Oosteinderpo el (J.L.Verho even) 
11/3 1 ex. Batt erij, Halfweg (KH). 
13/3 max. 3 exx. OosteinderpoeL (J .L. Verho even). 
23/3 1 ex. ri.OZO. Diemerpolder (FV). 
6/5 1 ex. 0 0 steinderpoel (J.L.Verho even). 

Sperwer 
Ve el waarnemingen in maart en , begin april uit o.a. omgeving Di emen, 
Oost einderpoel en A'damse bos (vele wáàrnemers). 
10/3 1· ex:- een Koperwiek verorb er end kam peerterrein A' damse bos ( echt-

( genote KS). 
Laatste waarneming; 21/4 1 ex. "omhoog cirkelend" Koekamp (Andriess Ef )• 

Rode wouw 
Töevo eg en vorige periode: 21/1 1 ex . hoog t egen de noorderwind in 
zwevend, Schiphol (J.L.Verho eve:n). 
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Bruine kiekendief 

30 

Broe dg evallen; · 'Diemerzee di j k èn Vijfhoek minst ens 5 · (FV), Slot erdijk
Halfweg , 2 (vod.Schot)o 
Broedpoging in ri etland van zandput NM . mislukt doorda t vandal en het .ri et . 
aangestoken hebben (SS)~ 
Mogelijke broedgevallen: r ecreati egebi ed Spaarnwoude en ri e tland bij IJssel
meerdijk bij Marken (de Ro ever). 

Blauwe kiekendief 
Tot begin , april verscheidene waarneming en omgeving Schiphol (JLoVerhoeven) 
en r ecreati egebied Spa arnwoude/Slot erdijk (SS,Buker). 
30/3 · 1 pr. bij Ruigoord (echtp.Kamp). 
Laatst e waarneming; 6/5 1 i Schiphol (J.L.Verho even). 

Visar end 
12/4 1 ad. ex. Vijfho ek (ss, van Duin ). 
3/5 1 ex. ri. O~/ONO Gaasperplas, f el b el aagd door Grutto's (FV). 

Slechtva lk 
17/3 1 ex., waa rschijüijk ~, overvliegend ri.N. J ekerstraa t (SS). 

Smelleken 
8/3 1 8 excursiepad ONM. (R. en L.Heemskerk). 
15/3 1 ex. r ecreatiegebi ed Spaarnwoude (Buker, SS). 
16/3 1 ex. ri.W. Diemerpolder (FV). 
20/4 1 ex. Diemerpolder (FV). 

Boomvalk 
Vrij groot aan t al waarnemingen; echt er nog geen bewijzen van broedgevallén. 
Eerst e voor jaarswaarneming ; 8/4 1 ex. Zorgvliet (SS). 

Torenvalk 
Bij een broedplaats in het r ecreati egebi ed Spaarnwoude werd een bijzonder 
gedrag waargenomen. Een 8 Torenvalk ving een veldmuis en verstopt e de ze 
tussen de begroe iing. Hi erna b egon de valk . opnieuw t e bidden en ving een 

0 twee de muis, welk slachtoffer naar het+ op de bro edpl aats werd gebracht, 
(Buker,SS) . 

Patrijs 
Broedvogel Overdi emerpolder, ,:t 3 pro (FV). 
14/5 2 exx. begraafplaats Sint Barbar a ( echtp.Kamp). 
21/5 2 exx. Coentunnelweg ( echtp.Kam p). 

Wat erra l 
22/3 en: 24/3 2 exx. gehoord ONM ( AA, KH, SS). 
Tot 20/4 r egelmatig gehoord Vijfho ek. Maximum op 23/3, 3 exx. aldaar. 
15/5 1 ê ex. baltsroep, rietlanden Ruigoord (Veling, v.d.Schot). 

Perseleinhoen 
17/5 1 ex. baltsroep t en N. van Basisweg, West elijk hav engebied 

(Veling, v.d.Schot). 
Meerkoe t 
17/5 Ver moe delijk broe dgeva l in Vondelpark; al a rmer end päar Konings
vijver (vod.Schot). 
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Scholekster 

: 1 

8/3 64 exx. op beschoeing van N1euwe meer t.h.v. Me erpad • . 
17/5 1 pr. s'ochtends vroeg op ga zon van kleine vijver Vondelpark 

(v.d.Sèhot). 

Goudpl evier 
31/3 1 ex. over oev erpark Meerzicht (SS). 
5/4 26 exx. zeer hoog ri. zw. Vijfhoek (FV). 
13/4 18 exx. ri.W. Vijfho ek (FV). 
1/5 12 exx. langsvliegend Ruigoord (l:3uker, SS). 

Bontbekpl evi er 
Broedgeval Industriet errein Slot erdijk bij Coentunnel (echtp.Kamp) 
11/3 1 ex. Osdorperbinnenpolder (KH). • 
30/3 2 exx. Ruigoord (Kamp). 
23/4 7 exx., 3/5 1 ex. Gaasperplas (FV). 

Kleine plevi er 
Broedgevallen; Diemerpol der, minst ens 1 pr., Diemerzeedijk 1 tot 2 pr. (FV) 
en IJ-eiland 1 pr. (v.d.Schot). 
1/5 1 ex. weiland naast .st.Barbar a . (KH). 

Strandpl evier 
23/4 3 exx. Gaasperplas (FV) · 

Watersnip 
Territoria in Diemen- en Overdiemer polder; tenm~inste 2 (FV) 

Bo1.i 
1 ex. Elzenspeelplaa ts, A'damse bos (Wieringa ). 

Mei-waarneming en voor he t A1 dams e bos war en ni et bekend. 

Houtsnip 
8/3 1 ex. Bijlmerdre ef (FV). 
12/3 en 14/3 1 ex. Bro~rs ~park (wa arnemers A'veense parken). 
5/4 1 ex. zeer hoog vli egend ri. NO., Vijfhoek (FV). 

Wulp 
Behalve een ti ental waar nemingen van overtrekkende vogels, -~ênmaal 
ook aan de grond; 10/3 1 ex. fourager end weilanden ' Meerzicht, l a ter 
overvli egend (AA,~r.). 

Regenwulp 
1/5 10 exx. ii.NO. Diemerpolder (FV). 
3/5 1 of meer exx. gehoord overvli egend ri. N. Gaasperplas (FV). 
3/5 7 exx. ri.NO. J ekerstraat (RS,SS). 
3/5 gehoord excursi epad ONM en ê ~n ex" invallend weilanden Me erzicht (SS). 
5/5 . gehoor d Kl eine vijver (SS). 

Rosse grutto 
3/5 3 exx. Gaaspe rpla s (FV) 
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Witgatje 
11/3 2 exxo Osdorperbin~enpolder (KH). 
14/4 2 exx. ri~o. excursi epa d ONM. (KH,SS) 
28/4 1 ex. Di e~erpol de r (FV). 
1/5 1 ex. Osdorperbinnepolder (Buker,SS). 

Bosruit er 
13/4 1 ex. l angsvli egend , Vijfhoek (FV)., 
5/5 s'nachts _1 ex. gehoord boven Wibautstraat. 
5/5 1 ex. ri. O. Weilanden Meèrzicht (SS). 
5/5 1 ex. ro epend overvliegend, Vijfhoek (FV). 

Oeverloper 
Eerst e waarneming ; 1/5 1 ex. Di emerpol de r (FV). 

Tureluur 
Eerst e voorj a arswaarneming; 3/3 1 ex. Diemerpolder (FV). 

Zwart e ruit er 
31/3 gehoor d \leilanden Mee rzicht (SS). 
10/4 1 ex. gehoord , Bovenkerker pol de r (Buker,SS). 

4/5 11 exx. l angsvli egend Ankeveen, all en in zomerkl eed (RS,SS). 
4/5 5 exx. Diemerpolder (FV). 
12/5 4 exx. ri.NO. Diemerzeedijk (FV) . 

Gro enpootruit er 
14/4 1 ex. ri.0. A'dams e bos (KH,SS ) 
30/4 1 ex. gehoord Zorgvliet (SS). 
1/5 en 4/5 1 ex. Osdorperbinnenpol der (KH). 
3/5 ± 4 exx. Gae.sper pl a s (FV). 
4/5 2 exx. Di eme rpol de r (FV). 
4/5 8 exx. l angsvliegend Ankeveen (RS,SS). 
5/5 1 ex. ri.O. gemeent et errein A 1 dams e bos (SS). 
11/5 1 ex. roepend overvli egend, Schinkelpolder (aGr). 

Bonte strandloper 
13/3 6 exx. ri.ONO., Rode Kruislaan (FV). 
22/3 1 ex. Marken (KH,SS). 

Kromb ekstrandloper 
31/3 1 ex. Lutkemeer (KH). 

Kempha an 
9/3 9 o·o, 24/3 3 exx. Ov erdi emerpol de r (FV). 
22/3 15 exx. Botshol (SS). 
12/4 11 exx., 3/5 + 20 exx. Osdorperbinnepol de r 
4/5 1 ê wint er kl e;d; 14/5 1 ex.; 15/5 20 exx. 

Kluut 

(KH). 
ri.NO~ Dièmerpolder 

(FV) 

Broedgevallen M8 chineweg , West elij k havengebi ed ( aantal?), Gaasperpla~ 
3 - 4 pr. (FV)o 
Eerst e voorj aarswaarneming : 23/3 10 exx. ri.NO. Di emen (FV). 



" ' 
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Kleine mantelmeeuw 
16/3 1 a d. (ondersoort 11 graelsii") vuilstortplaats Ja. van Galenstraat 
4/5 1 exo ("intermedius") ri.NNW. Diemerpolder (FV). (SS) 
29/5 2 exx. ( "intermedius") + '1 ex. 2e kj. Diemerzeedijk (FV). 
30/5 1 exo Diemerzeedijk (FV). 

Kokmeeuw 
25/3 1 ex. met op onderdelen fel roze gloed, recreatiegebied 
Spaarnwoude (Buker, SS) .• 

Dwergmeeuw 
4/5· . · 1 juv. langs rijksweg t.h.v. Oukoop (de Roever). 
5/5 1 ex. 3e kalenderjaar op beschoeiing Nieuwe meer (SS). 

Zwarte stern 
Eerste voorj a arswaarneming: 3/5 1 ex. Diemerpolder (FV) en op dezelfde 
dag 3 exx. Nieuwe mee r (dGr). 

Visdief 
Eerste voorjaarswaarneming: 13/4 minstens 2 exx. Vijfhoek (FV) 

13/4 1 ex. Schinkelpolder (dGr). 

Holenduif 
Territoria dan wel broedgevallen in A'damse bos 3 (Wieringa), Diemen-
en Overdiemerpolder .:!: 4 (st erke toename aantal waarnemingen alhier) (FV), 
Tijssepark en park de Braak (wa arnemersgroep A1 veense parken). 

Tortelduif 
Eerste voorjaarswaarneming: 5/5 1 ex. A1veense poel (SS). 
Overzicht van territoria in volgend verslag. 

Koekoek 
Eerste voorjaarswaarneming: 1/5 Oeverland NM. (AA). 
18/5 1 ~ rossige fase tussen Muiden en Muiderberg (RS,SS). 

Kerkuil 
16/5 Ten zuiden van Amsterdam plek ontdekt waar overwinterd is 
(braakballen gevonden?) (Buker, SS). 

Steenuil 
E~n broedpaar aanwezig Diemerpolder (FV). 

Bosuil 
Regelma t:i3 gehoord Zorgvliet (SS). 
17/5 1 pr. roepend Vondelpark (v.d.Schot). 
20/5 1 ex. roepend Openluchtthea ter A'veen (Stritter). 

Ransuil 
3/3 1 ex. al jagend over de Plesmanla an vliegend bij Ringdijk (SS) 
11/3 1 ex. van Leerpark (waarnemersgroep A'veense . parken). 
Vana f 15/5 regelma tig gehoord Rode Kruislaan Diemen (FV). 

Velduil 
6/5 1 ex. op paaltje bij Kleine Nieuwe Diep (FV). 
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Gierzwaluw 

"."> /1 .... .,,, , 

Eerste voorjaarswaarneming: 19/4 tweemaal ~~n ex. ri. NW, Vijfhoek (FV). 

Groene specht _ . -. . 
12/4 1 ex • . r11achend" bij tennisbanen e11 thêel:iui:::; Vondelpark (Veling). 
Wederom een groot a antal waarneming en in het A'damse bos. In maart soms 
2 exx. tegelijk, maar daarna alleen nog enk~lingen~ 

Grote bonte specht . . 
Territoria, dan wel broe dgevallen bij begraafplaats Buitenvelde~t (Ryp
kema), Vondelpark (Veling), Zorgvliet, 2 pr. (SS), volkstuinen "Osdorp" (KH). 

Kleine bonte specht 
~2/3 1 exo gezien Jachthavenbos (AA). 
24/3 1 exo roepend, bovenbos (AA, KH, SS). 
4/4 1 ~roependen roffelend Tribunebos. Roep werd beantwoord (AA). 
7/4 1 exo roepend en roffelend, Tribunebos (Wieringa ). 
16/4 1 ex. bij Gemeenteterrein (Wieringa ). 
5/5 1 ex. roepend Hertenkamp (SS). 

Draa ihals 
30/4 1 ex. Zorgvliet (SS). 

Kuifleeuwerik 
Veel wijst er, op da t de. kuifleeuwerik als broedvogel lili t <lde regio 
is verdwenen. 

Boerenzwaluw 
Eerst e voorj aarswaarneming: 30/3 1 ex. ri.NW., Vijfhoek (FV). 

Huiszwaluw 
Eerste voorjaarswaarneming: 7/4 3 exx. Rode Kruislaan (FV). 

Oeverzwaluw 
Eerste voorjaarswa0rneming: 19/4 1 ex. Vijfhoek (FV). 

Boompieper 
15/4 1 ex. wat erzuivering Schiphol (J.L.Verhoeven). 
4/5 en 15/5 1 ex. volkstuintjes, ringspoorbaan Diemen (FV). 
5/5 1 ex. P 0 elpa d (dGr). ' 
5/5 In totaal 8 exx. overtrekkend Vijfhoek (SS). 
9/5 1 ex. excursiepa d ONM (SS). 
12/5 Minstens 10 exx. doortrekkend omgeving Diemen (FV). 

Oeverpieper 
9/3 1 ex. Uitdammerdiep in gezelschap van 8 graspiepers (v.d.Wiel, SS). 
22/3 2 exx. Marken (KH, ss). - · 
23/3 1 ex. Waver (SS). 
23/3 1 ex. Diemerzeedijk (Buker, SS). 

Roodkeelpieper 
24/5 1 ex. roepend overvliegend tuss en Middelste en Laatste bos (A'damse 
bos), (SS). 
Samenvatting uit beschrijving; Postuur van graspieper, roep vrij scherp, 

, I 

niet abrupt afgebroke:q maa r geleidelijk vervloeiend, een vrij sissend "psssi". 
(De beoordeling van deze wa arneming wordt overgel a ten aan commissies 
in N.O.U. en S.O.V.O.N.) 0 
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Gele kwikstaart 
Eerste voorjaarswaarneming : 12/4 1 ex. rio ZO., roep end Vijfhoek (FV). 
12/5 ten minste 30 Noordse gele kwikstaart en (M"f.thunberg;i.), · Noo:p,dpo_lder 

· · .. , {FV) 

16/5 2 ê en 3 i Noordse gele kwikstaart en, einde J ,:1cob Takka de (Buker,SS). 

Grote lijster 
Broedvogel en êfn paar Zorgvliet (SS). 
27/4 2 eXXo rio O. Vijfhoek (FV)o 

Kramsvogel 
Tot begin mei op velerle i plaatsen waa rgenomen. 
Laatste waarneming : 7/5 ± 20 exx. Schiphol (J.L.Verho even). 

Koperwiek 
In de nacht van 9 op 10 maart zee r st erke tr ek over Amst erdam en Di emen 

Laatst e waarneming : 14/4 2 exx. start Bosbaan (KH, SS). 

Beflijst er 
13/4 1 ê ri. WZW. Vijfhoek (FV). 
26/4 2 exx. op weide aa n· Burg oColijnweg , Schiphol ( echtp.Kamp). 
10/5 1 8 Vijfhoek (FV). 

(FV). 

Ta puit 
Eerste voorj acrswaarneming: 14/4 1 ê, 2 i Schiphol (J.L.Verho even). 
15/5 Ten minst e 20 exx. Diemerz eedijk (FV). 
Op dezelf de dag ook sterke doortrek l angs de duinstreek bij "Duin en 
Kruidberg" (Veling , v.d.Schot). 

Paap.je 
Eerste voorj aarswaarneming : 4/5 1 ê Diemerpolde r (FV). 
12/5 minstens 8 exx. Diemerzeedijk, 18 bij Maxis en 2 8 Di emerpolder 

(FV). 
Gekraagde roodsta art 
Eerste voorj a a rswaarneming: 16/4 1 pr. Begr aafplaa ts Buit env eldert 

(echtgenote Rypkema). 
5/5 
12/5 
16/5 
17/5 

1 ex. zingend Hert enkamp en 1 ex. Kleine noord dijk A1 damse bos (SS). 
1 i Tom Schreursweg (KH) en 1 ~ Vijfhoek (FV). · 
1 ex. zang Poney-c entrum A1 dams e bos (Buker, Hartog , SS). 
1 ex" zang Vondelpark (v. d .Schot). 

Zwart e roodstaart 
De volgende t erritoria wrden bekend: IJ-eilan d (v.d.Schot), hoofdkantoor 
NMB (Rypkema, v~B.), Proefbo erderij Schiphol (J.L.Verho even), Jl.mst elbrou~ 
werij (Veling), Betonc entra l e Riekerhaven (Wi eringa ), "Huis t e Vrooi" 
(Wieringa ), Hertenkamp P. 1 damse bos (SS), Textielc entrum, Maupoleum (v. d .Schot). 
Eerste "voorj aars"wa arneming : 29/2 1 ~ rond proefbo erderij Ten Pol, 
Schiphol (J.L.Verho even)o 

Nachtegaal 
Eerste voorj aarswaarheming: 14/4 zang Ringvaart (werkers va n PW. med"SS). 
15/5 1 exo zingend bij AGO, Diemen. In geen acht j aar bij Di emen waar ge
nomen (FV). 
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Noordse nachtegaal 
11$/5 1 ex. zang bij poeltje aan de r and van het Laatste bos, A'damse bos 
(SS). "Een vl:a.kke eenvoudige nacht ega lenzang, geen oplopende crescendostrofe , 
klonk a f :en toe erg zanglijst'er.a chtig'I' • .. 
(Het beoordelen van deze wa arnem ing wordt overgel a ten aan .-de betreffende 
commissies in N.O.U. eJ:?., S.O.V.O.N .. )., 

Sprinkhaanrietzanger 
Eerste voorj a arswa nrnem ing : 19/4 2 exx. z i ngend, Vijfho ek (FV). 
30/4 1 ex. zang , oeverlanden A'veense po el (Bbker, Sand ee) • . 
1/5 1 ex. zingend Sportpark Ookmeer (Buker, SS). 
1/5 en 5/5 1 ex. zingend excursiepad ONM (AA, SS). 

Snor 
11/4 
27/4 

2 exx. zang, Vijfhoek; eerste waarn eming a lhier (FV) 
2 exx. zang , Markerdijk (KH). 

Gort e kareki et 
Vermoedelijk voor h et eerst ge en wa arnemingen uit de regio. 
Vlak da ar buit en; 4/5 en 15/5 1 ex. zingend, Bergsepa d , Ankeveen 

(RS, SS, Veling , v.d.Schot). 
Kleine karekiet 
Eerste waarneming 1980: 9/5 op drie plekken zingen oeverlanden Nieuwe meer 

(SS). 

Bosrie tzanger 
Eerste voorj aarswaarneming: 14/5 1 ex. zingend A've ense poel (dGr) • . 

Ri etzanger 
Eerste voorj aa rswa 8rneming: 11/4 3 exx. zingend , Vijfhoek (FV). 

Spotvogel 
Eerste voorj aarswa a~neming : 3/5 1. ex. zang Werk 24 A'damse bos (SS). 
Voorts ee n dozijn waarnemingen van, waarschijnlijk voor een groot deel, 
zingende do ortrekkers. 

Zwartkop 
Eerste wanrneming 1980: 24/3 1 6 Zorgvii et (SS). 
11/4 Eerst e zang, huis De Gro ot (dGr). 

Tuinfluit er 
Eerst e voorj aarswaarneming : 16/4 kampeerterrein A' dams~ bos (Straa tmi n). 

Gra smus 
Eerst e en tweede waarneming 1980: 5/5 z ang oeverlan d A'veense poel (dGr). 
ex dequo: zang Maxis (FV). 

Braamsluiper 
Eerst e wa 2rneming 1980: 21/4 1: ex. zingend Zorgvlie t (SS). 
Verder t a lrijke wa&rnemingen, waarvoor net als bij de . spotvogel · geldt dat 
een deel ervan ver moedelijk doortrekkers be treft. 

Fitis 
Eerste voorj anrswa arneming : 31/3 zang oeverland NM. ( AA ,KH,SS.). 
en zang opnluchttheat er A'damse bos (vDr). 
17/5 1 ex. zingend Vondelpa rk (v.d.Schot). 

FJ •·: ": er 



.. 
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Fluiter 
:5/5 1 ex.·zang, Eerste bos A'darnse boS (SS) 
7/5 1 ex. zang Thijssepark (wa E1.rnemersgroep A'veensè parken). 
28/5 1 1ex. dnk zingend '()ost-erbegraafplaats {FV). 

Noordse" boszanger 
14/4 1 ex. in wilgenstruik Meerpad, A'damse bos (SS,KH). 
"Een vrij .. forse phylloscopus, vaal groen van boven 1 wit van: ónde:ren• 
Geen vleugelstrepen, opvallende vrij brede witachtige wenkbraUwstreep, 
diep in de nek doorlopend en aan het uiteinde iets opgewipt, s~~vel 
vriJ fors, poten litèhtbruin". ·· · 
(Volledige beschrijving is een N.o.u. en s.o.v.o.N. ter beoordeling 
gestuurd.). 

Goudhaantje 
28/5 1 ex. zang heuvel A'damse bos (Buker, Hartog, SS). 

( 

Vuurgoudhaantje 
2/3 1 ex~ zingend Baatrixpárk (SS). 
24/3 2 exx. zingend laatste bos A'damse bos (AA1 KH, SS). 
27/3 2 exx. w.o. 1 ex. zingend, Zoi-gvlied (Ss). 
15 en 16/4 1 ex. zang volkstuintjes. Rode KrUisl.~en (FV). 

Grau\evliegenvanger 
Eerste voorjaarswanrneming: 6/5 2 exx, zingend F!'ankendael (FV)• 

Bonte vliegell.Y.anger 
Territorium bij Melkhuisje, Vondelpark (Buker• ssj v.d,Schot). 
3/5 1 ê bijna zwarte fase omgeving kerspruim, A'lodamse bos (Ss). 
5/5 1 ê Amstelveense poel (SS). 
7/5 1 pr., 9/5 1 i Eizenspealplaats, A'damse bo~ (Geers). 
7/5 1 6 zang kampeerterrein én t~pt~gbJJ. ~ing,,Stra2 tman). 
12/5 3 exx. Vijfhoek (FV). ··· · .. . 
15/5 1 ex. zang Vreeland (Veling, v.d.Sohot). 
20/5 1 ex. zingend Diemerpolder (FV). 

Matkop 
Eerste waarneming recreatiegebied Spaarnwoude 
Alida-hoeve (Buker, SS). 

Staartmees 

15/5 1 ex. bij 

Succesvolle broedgevallen in Thijssepark, Frankendael 1 bij Jaap Eden
hal en Oosterbegraafplaats (FV). 

Baardmannetje 
V4 minstens 3 exxD Vijfhoek (FV). 
Waarnemingen blijven erg schaars na strenge winter 197~ 

Boomklever 
Territorium en broedpoging van een paar op Zorgvliet (SSl• 
Geen informatie ontvangen over broedresultaten. 
24/3 een tweede ê aanwezig Zorgvliet maar hierna echter ~1et meer 
waargenomen (SS). 
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Putter 
In de omgeving van Di emen ten minste 4 broedgevallen (FV). 
Verscheidene broedgevallen in Sloterpark en Slotermeer (KH). 

Sijs 
Late wanrneming: 15/5 1 6 volkstuintjes, ringspoorbaan Diemen (FV). 

Europeeeckank1ui-.e ·J 

11/4 1. ex. zingend Amsterdam~zuid (Dutch Birding 1980-1). 
4/5 1 ~ AGO, Diemen (FV). 
5/5 1 of waarschijnlijk 2 exx. volkstuintjes bij stud~ntenflats 

Diemen (FV). 

Keep 
Laatste waarneming: 22/5 1 6 Zorgvliet (SS). 
Zangwaarnemingen: 3 en 5/5 2 onv. 68 zingend Koenenkade i'. 1 damse bos (SS). 

Wielewaal 
Eerste waarneming~1980: 6/5 1 exo kampeerterrein Aidamse bos (Straatman)~ 

Zwarte kraai. 
Op 17/5 s 1 ochtends vroeg in het Vondelpark wist een zwarte kraai een 
eekhoorn te grijpen welke over de grond een boom probeerde te bereiken. 
Er ontstond een wilde worsteling. Uiteindelijk kon de eekhoorn zich be
vrijden en in een nabij staande boom vluchten (v.d.Schot). · 

~ 
Als gevolg van de enorme toename van zwarte kraaien bij Naarden (vuil-
stortplaa ts) is de roekenkolonie van het Naard 0rm eer verplaa tst naar 
de Kruitfabriek ten W.van Muiden (FV, SS). 
Eind april 117 bewoonde nesten alhier U •• Blok in "de K0 rhaan 11

). 


