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H E T * AimwOGSLEN" 
De redaktie 

Van één van cmse leden ontvingea we k t i hieronder afgedrukte- &riikelije uit Natuur en Milieu, Ben 
tijdje later knipten we het berichtje over de aktie van de Gemaskerde Lepelaar u i t de Volkskrant. 
De redaktie vond de inhoud van beide knipsels te prikkelend om ze zomaar i n onze knipselkrant af te 
drukken. We wilden meer aandacht 
Ook in onze V W G is het autovogelen een gebruikelijke aktivi tel t en w i j vroegen ons af wat onze 
leden/lezers hierover voor mening hebben. Er sullen ongetwijfeld argumenten voor en tegen het 
autogebruik in de natuur te bedenken sdjn. Daarom verzoeken we jul l ie ons je gedachten hierover te 
schrijven, de sluitingsdatum voor Gierzwaluw nummer 3 is 30 september â s. Creatieve oplossingen 
voor leuke en interessante excursies z i jn ook heel vam harte welkom! 

Actie tegen autovogelers f bomen ende verrassing van de heide. 
De Nijmeegse afdeling van de Neder- Ook het broedsucces van vogels wordt 
landse Jeugdbond voor Natuurstudie [ door verzuring geschaad, doordat de 
(NJN) voert actie tegen het 'autovoge 
len' in de Ooypolder. Deze prachtige 
polder, langs de Waal ten oosten van 
Nijmegen, is een geliefd oord voor het 
bespieden van vogels. De NJN-ers ko
men er regelmatig en altijd per fiets. Z i j 
komen er de laatste t i jd echter niet al
ken veel vogels tegen, maar ook zeer 
veel vogelvrienden die met de auto door 
de Ooypolder rijden, de verrekijker uit 
het raampje gepriemd. Begin maart 
1990 had zelfs de Nederlandse Vereni
ging tot Bescherming van Vogels er een 
autovogeiroute uitgezet Dat was het 
moment voor de NJN-ers om in actie te 
komeii. Z i j wezen met spandoeken en 
pamfletten de autbvogelaars op hun be
denkelijke gedrag. 

Vogelbescherming en autovogelen 
zijn ernstig met elkaar in tegenspraak. 
Auto's veroorzaken luchtvervuiling die 
onder, andere flink bijdraagt &m de zure 
'regen» Waardoor de leefgebieden yari-
. vele vogelsoorten worden vernietigd, 
denk maar aan.de -gezondheid van de 

Rare vogels op de flets verses ̂ ntoŷ gefen" 
Een dokterstas: een gasffi&sken eern' de, v t ó excursies anderaossieii op de 

^ - — , . p g ^ g bet'.mozaïek w a plassen, 
moerasso^vie, loodde en riet, 
Zo*ift veertigduizend bezoekers komm | 
er per ja&r. AutovogéSaars gijia talrijk; je 
kunt 20 mooi vasaaf i e difkaa het gebied 
isskqkea. Zondag hm èe aKtovogelaar 
op @ee Saalf A-viertje van De Gemasker
ds Lepelaar lezen o w sttotolb^de-
mmtmt^ 'wrormg, vernederde vitali
teit rm bomen, vergr&ste h ë d ^ , ver-
Metigiag van TOgeMotopen, deren die 
èmr de aire ï^m te srwakke schalen 
hébben. ,^utöT©gdaar, m tach fiet
sen!*9 Er werd wel wat geot te rd uit de 
müaotnsms^ Hoe moet Ik aM^rs mijn 
bond neeaaneD? Met & west pak ik; 
de tos met Ik kom uit Hoorn, hoe 
'moat ik Mer ssaders komen? 
De Geme&erde Lepelaars, afkomstig 
uit Mî &egsm, r d s d « zelf per trein mmt 
Lelysïad, wa&sm ze de laatste tier?, kilo-
loeier m&f hel $fë^tmminwrm®nmmn& 
per hmatBet» aflesten. Kost slechts vier 
gaètet tijfdg, * 5" " " 
kam latei M 

platgeslagen zwarte koker met aasi liet 
uiteinde een geel pun^e, Hoe can 
lid van actiegroep De Gemaskerde le
pelaar er anders uit moeten zien? Mis
schien nog een mooie kuif op het ach
terhoofd. 
Automobilisten die zondag da Go&tvaar ~ 
derspiassen bezochten, dat mooie, ze&r 
vogeirijke gebied in Zuidelijk Flevo
land, kregen .bjjsoBdere vogels van 
vlakbij te zien: vier Mologiestudenten 
die h m argumeatm tegen het „auto-
vogelen'* op papier zetten en uitdeel
den. En het in discussies, opnamen voor 
lepelaars» grauwe ganzen, aalscholvers, 
steltlopers en watervogels. Ze v i n d i j 
het ridicuul dat vogeïïiefhebbers mcrt de 
auto naar de OostvWdersplassen gasn. 
De ondiepe plassen m n na de droogleg
ging van Zuidelijk Flevoland in 1968 
ontstaan in de polder üsssen de Qsm* 
raardersdiepdijk* de Knardijk en 
Lage Vaart. De zesduizend hectare mn 
niet vrij toe^nkelijk Maar onder bega» 
leiding worden, vooral m het weekesBK 

kalkschaal van de eieren dun en slecht 
wordt. En dan zi jn er nog de autowegen 
die natuurgebieden versnipperen. Kort
om, er is alle reden om vogel- en andere 

' natuurexcursies per fiets of te voet te 
houden. Op de'fiets hoor je en zie je 
bovendien veel meer vogels dan wan
neer jé in een auto zit. Voor belangstel
lenden: de Öoypolder is per fiets prima 
te bereiken vanaf station Nijmegen, al-
w a r m e n uitstekende fietsen verhuurt. 

In juni gaat de NJN-Nijmegen een 
soortgelijke actie houden bij de Oost-
vaardersplassen in Flevoland. Op 
mooie zomerdagen komen daar 1000 
totJL500 mensen vogels kijken, zowat_ 
allemaal per auto. Verder zullen de ac
tievoerders het probleem van het auto
vogelen onder de aandacht brengen van 
Vogelbescherming en van de Dutch Bir
ding Association die, onder andere via 

' een speciale telefoonlijn, vogelaars op 
de hoogte brengt van de aanwezigheid 
vari-geldzame vogels. Zodra zo'n mel
ding op de l i jn staat, reppen van heinde 

- en ver de Dutch Birders zich in de hoog
ste versnelling naar het vogeltje in 
kwestie.- '•/-;••< 

. ~•• Autoyogelen is een uitwas van het 
genieten van de natuur. Hopelijk heeft 
de actie.van de NJN-Nijmegen snel 

succes, 
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m-BIBLIOTHSSE IS YEEfflJISB. 
Annelies R ö m e r 

A M het begin van d i t Ja&r kreeg Ik een tdefoontje van !>:> Beckers. Z i j is degene die cd tien jaar lang 
'de bibliotheek van de Vogeiwerkgroep onder haar hoede heeft Hetgeen betekent dat z i j i n haar box 
de grote hoeveelheid publicaties bewaart die w i j in de loop van ons bestaan hebben verworven. Z i j 
archiveerde de aanhoudend© stroom t i jdschr i f ten, jaarverslagen en dergelijke die we binnen kregen 
en z i j maakte voor elke aflevering van de Gierzwaluw em ©verzicht van de in dat kwartaal 
ontvangen literatuur. Teven» verzorgde z i j de laatste jaren da inhoud van een leesmap die onder een 
aantal van de aktieve leden drkuleert 
E n nu belde se m i j om mee te delen dat ze » langzamerhand de boel wel eens aan een nieuwe 
bibliothecaris zou willen over doen. 
Oei! Waar vind je iemand die niet alleen he i werk van haar zou wil len overnemen, maar die óók nog 
over voldoende ruimte -beschikt om ai dat papier te bergen!? 
Gelukkig bleek dat geen probleem. Ruud Vlak WES bereid de hele handel te huis te nemen, omdat h i j 
het ook wei makkel i jk vond alle gegeven» onder handbereik te hebben. H i j is nameli jk gedreven bezig 
met het op allerlei mansoren verwerken vsua oude gegevens «sn waarpemingen van vogels in de regio 
Amsterdam. 
De verhuizing gaat te etappes en er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zaak een® een 
beetje op te schonen. 
De bibliotheek i® dus vanaf heden gevestigd i n de Spuistraat 302 (rfe voor het raadplegen ervan ook 
. hei overzicht van de ontvangen literatuur In dit nummer van de Gierzwaluw, pagina „). 
Rest m i j nu Do alvast namens dm red&kii© heel esrg hartel i jk te bedanken voor 10 jaar toegewijd werL 
Het was a l t i j d een genoegen dat haar ï w t e bijdrage m makkelijk op- het redaktieburo belandde. Onze 
dank daarvoor! 

ËXOTM0K NAJAAR EW WINTER 1M0/IM1 

ZakuiagJ&c^^ 
We gaan met eigen vervoeg dus graag opgeven af je mm auto hebt en hoeveel'mensen er .eventueel 
b i j je te de auto kunnen. 
Verteek &A0 uur precies raarf statfcm Sloterdijk P+E^Farkeerplaats (als je voor de hoofdingang 

staat, met je neus nmr hel station: rechts), 

Di t keer gaan we met de bus. Je hoeft je niet van te voren op te geven.. 
Bm SS vertrekt om. 9J0 nnr bet hmmfa&Uon Maraxrairaat mi w om 934 «rar op «tatiaa gloteffdijk. 
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Hopeii& treffen we weer net auik mwi w ais vodg jwr, Kwr' pkng de weewm»teMlgti^n ni 
het voorkomen van grote aantallen $mmtk ktami we ons rewtoeL Ook dit is een echte autoexcursie, 
we aoeken de gansen in Friesland of in Zeeland, We vertrekken om &3Ö vanaf het Stadionplein 
(veraamelen tussen de twee snackbare tegenover de Citro&ngarage. 

E n noteer de volgende data maar vast: 

Zaterdag 1 9 j*™**™ Amsterdamse Waterleidix^djiiaifln 

Zj^terdAg 16 februari Brouwersdam 

Voor de excursie met eigen vervoer geidis opgeven tot u i te r l i jk éón~2EÊsk voor de excursiedag, 
vermeld dan meteen of je autovervoer wenst of hebt aan te bieden en vergeet ook je telefoonnummer 
niet (Br is een regeling, waarbij de inzittenden een bijdrage toveren aan benssinekosten e.&). 
Opgeven bij Annelies Römer, telefoon 020-191515. 

C O N T A C T A V O N D E N N A J A A R 1§8© 

^ a d ^ g Q o k t e b e r : dialeang door Willy Leurs over vogels en andere dieren die hij i n Kenia is 

tegengekomen. 

W f t u w ^ g H wn^ümhar;- dia's? van fotograaf M a r t i j n de Jong© 
Martijn sal onder andere foto*s van roofvogels u i t Spanje laten sien. 

Dese beide contactavondan zullen worden gehouden m het gebouw van de Amsterdamse 

Natuurhistorische Raad, Plantage Middenlaan 24 (aanbellen). Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 

kwart voor 8, kom alstublieft op t i j d . 

V L E E R M U I Z E N 
Floor van der Vl ie t 

Vogelaars ssien ze wel e&ns 'fliegen. Het l i jken vogels, maar het zijn i n werkelijkeheid vliegende 

zoogdieren; vleermnisan. 

Over de Nederlandse vleerauiisen was tot angmmr tien jaar geleden betrekkelijk weinig bekend wat 
betref t verspreiding en biotoopvoorkcnir. Door him nachtelijk® levenswij&e waren m m het veld 
moeil i jk te observeren. De meeste inform&ti® wmè verkregen u i t ondersoek op wintarelnapplftatsen, 
waarvan de mergelgroeves in Zuid -Limburg de bekendste adjn, en op plaatsen waar groepen 
vleermuizen in de xommr bijeen werden gevonden, Mgenoemde kolonies. 
Door het onderssoek kwam vooral ma Wm -mn tsterfe achteruitgang van praktisch alle soorten aan het 
l i c h t d i t leidde er ïn 1973 toe dat alle Nederlandse vleemuissoorten ingevolge de Hatuuxbescher-
mingswet tot volledig beschermde diereeortea werden verklaard, Het daden of ®eifs verontrusten van 
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vleermuiaen was nu M b n f , Mangrijke oonn lMn van de ifthttraHgangi zo&ls het verdwijnen van 
kleinschalige landschapselementen, en het gebruik van iBwkten-^estri jdingraiiddelen in de 
landbouw, werden daarmee echter niet weggenomen. Door het gebrek aan kennis van het 
laadschapsgebruik door vleermuiien beperkten beschermin^matatregelen zich tot het behoud van 
belangrijke winterverblijf plaatsen en kolonies. 

In het begin van de jaren tachtig werd het mogelijk om met speciale apparatem, bat-detectors of 
ultrasoonontvangers, het geluid van vleermuizen op te vangen en hoorbaar te maken. Vleermuizen 
hebben voor dieren die 's nachts aktief zijn erg kleine ogen. Ze oriënteren zich dan ook niet met hun 
ogen, maar met behulp van hun gehoor. Tijdens het vliegen maken ze snel-opeenvolgende, zeer hoge 
geluiden, met een frekwentie die boven de menselijke gehoorgrens l i g t De echo van deze geluiden 
wordt opgevangen en stelt de vleermuis in staat om j&eer nauwkeurig de omgeving wra r te- nemen. De 
echo-locatie wordt ook gebruikt om prooien, i n hoofdzaak vliegende insekten, op te sporen. 
Het blijkt mogelijk om aan de hand van het echo-locatiegeluid vrijwel alle soorten vleermuizen die 
in Nederland voorkomen te determineren. Het is bovendien mogelijk om vleermuizen in het donker 
waar te nemen en te volgen, 

In 1986 werd de Stichting Vleermuis-»Onderz©ek o p g e r k h i Deze stichting heeft een tweeledig doek 
aan de ene kant het stimuleren en ondersteunen van vleermuis—onderzoek i n de breedste zin van het 
woord, aan de andere kant het uitbrengen van een Atlas van d© Nederlandse Vleermuizen. Het 
verzamelen van gegevens voor deze atlas is i n 1987 gestart en duur t v i j f jaar* De werkwijze van het 
vleermttk^atla^projekt is ©nigszinds vergelijkbaar met die van SOVON, met a k 'belangrijk verschil 
dat het aantal deelnemers aan het vleerauis-atlasprojekt vee! kleiner is en dat veel minder 
elementaire informatie over de Nederlandse vleermuizen beschikbaar is. 

Vandaar deze oproep om ' vleermniswaarnemingen door te geven. Het is daarbi j niet mmer van 
belang dat bekend is om welke soort het gaat, als wel dat gemeld wordt d&4 op bepaalde plaatsen 
geregeld vleermuizen worden waargenomen, of da l er aanwijzingen z i jn dat zich ergens een 
vleermuis-kolonie bev ind t Zulke waarnemingen kunnen dan met behulp van bat-detectors worden 
gecontroleerd» 

Waarnemingen van vleermuizen kunnen worden gemeld aan.6 

Floor van Vliet (coörd ina tor vleermuis-atlasprojekt regio Amsterdam) 
Spaarndammerstraat 660 
1013 T J Amsterdam 
020-828216 

Kees Kaptqyn (eotedinator vleermuis-aUazprojekt Noord-Holland) 
Bm en Lommerweg l m 

1055 DK Amsterdam 
020-881557 

Dirk Jan Tang 
Lflkbegracht 18 
1016 CL Amsterdam 
020-252914 
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VOQKLS VAN DE P O R T U G E S E A L G A R V E 
MvenH*Kamp 

Tijdens onze vakantie van 9 tot 19 maart 1990 kwamen wij terecht m een hotel aan de Algarve dat 
bijsonder goed gelegen was voor vogelwaarnemingen. De omringende pijnboomboesen lagen op een 
glooiend heuvellandschap tot vlak bij de knst Achter de duinenerij lag een brede zoutwaterlagune 
die twee maal per dag de vloedstroom toeliet Tevens mondde een kleine rivier vanuit de bergen in 
deze circa 5 kilometer lange lagune uit, hierdoor ontstond een zoet—, een brak- en een 
zoutwatermilieu. Bovendien was er nog een overgangszone van heuvels naar kustvlakte, waar de rode 
leemachtige grond van de heuvels gemengd was met de zilte klei langs de k g u n a Veel variatie in het 
plantendek dus, met een vegetatie die vaak deed denken aan onze kwelders in de Waddenzee, In de 
heuvels tussen de pijnbomen bevond zich een struikachtig© ondergroei met talrijke, ons onbekende 
plantensoorten en merkwaardig genoeg ook een heidesoort in volle bloei! Ongetwijfeld waren er 
talrijke insektensoorten en vlinders die op deze planten leefden, waarvan de vogels op hun beurt ook 
profiteerden. 

Het vogelen in de bossen was moeilijk, zangvogels schoten heen en weer tussen de donkere kruinen 
van de pijnbomen en waren in die dichtbegroeide dekking moeilijk te observeren. Enkele malen 
namen wij Hoppen waar, die veel op de bosbodem fourageren, soms hoorden we hun kenmerkende 
roep "hoep—hoep—hoep". 
E r waren nogal wat Groenlingen, opvallend veel doortrekkende Putters en een behoorlijke dichtheid 
van Europese Kanaries. De talrijkheid van Aem zaadeters is te danken aan de grote aantallen 
zaaddragende planten en de enorme aantallen oude pijnboomappels die in de bomen hingen. 
Blauwe Ekster, Winterkoning, Roodborst, Heggemus, Koolmees, Fitis en Zwartkop werden ook 
waargenomen, waarbij het opviel dat de Koolmees aan de Algarve minder contrastrijke kleuren heeft 
dan bij ons. Het zwart is veel valer en het geel minder helder. Ook werd de Rotsduif nu en dan gezien 
met witte stuitvlek en zwarte banden over de vleugels, Aan de rand van de bossen stonden 
doornachtige struiken, waar wij een doortrekkende Roodkopklauwier op insecten jacht langdurig in 
het vizier hadden. 

Op de strandvlakte, overwegend zanderig* troffen we nu en dan Kuifleeuweriken aan en ook een 
Thekialeeuwerik, die duidelijk een andere zang had en een afwijkend© batovlucht vertoonde. 
Opvallend was echter een lichte vuilgele buik die wij niet in de vogelboeken konden verifiëren. 
In de lagune zelf fourageerden veel steltlopen die dankbaar van de modderige vlakte profiteerden; 
Zwarte Ruiters, Wulpen, Groenpootruiters, Tureluurs, Roese Grutto's en de gracieuse Steltkluten die 
daar in maart reeds territeriumstrijd keerden. Daar liepen ook de aan ondiep water gebonden 
soorten &b Oeverlopers, Bonte ftoandlopera, Bontbekplevieren, Strandpievieren en Steenlopers. 
Zwertkopmeeuwea met de witte eoprag zwierven ook d o « de lagune, evenais Aalscholvers. E n in de 
door dijkje® afgeeïoteu. visvijvers die vermoedelijke verzoet waren, verrasten wij fournerende 
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Watersnippen en ook Poelsnippen* Dose zijn iets forser das Watersnippen, hum vlucht is rechtlijniger 
en zonder de snerpende alarmgeluiden van de Watersnip. 
Het fourageergedrag van Kleine en Grote Zilverreigers kon vanaf' een houten loopbrug duidel i jk 
worden vergeleken. De Kleine Zilverreiger beperkt zich meestal to t rustig waden en pikt om zich heen 
naar kleine vissen, slakjes, kreeftachtigen, etcetera, terwij de Grote Zilverreiger veel beweeglijker is 
en blijkbaar jacht maakt op snellere prooien. H i j achtervolgt die mm® met snelle passen en 
vleugelgeklepper als een smetteloze, witte ballerina. 

Aan de randen van het zoetwaterbekken hadden Wi t te Kwiketaarten en vooral Grote Gele 
Kwikstaarten hun territoria nabij insectenrijk voedselterrein boven de modderige oevers. Verder 
zaten er opvallend veel Grasmussen, de zang lijkt wel wat op onm inhmmm Grasmus, maar het 
verenpak is anders met een donkere kop en lichte b u i k w i j hebben deze dan ook gedetermineerd ais 
Orpheusgrasmus8en. 
Hoogtepunten van onze vogeltocht waren ongetwijfeld - de reeds genoemde Roodkopklauwier, een 
Reuzenstem met de zo kenmerkende forse rode snavel, drie op de thermiek zeilende Ooievaars en de 
groepen Koereigers. In onze grote hoteltuin kwaakten, dag en nacht kikker® in de ondiepe vijvers. 
Rond het middaguur geilde eens een Koereiger over die werd aangetrokken door d i t kikkergezelschap 
en landde in wijde spiralen op de gazons, midden tussen het gebouwencomplex. Argwanend spiedde 
hij in het rond, maar tenslotte wist hij twee grote kikkers te verschalken, waar h i j veel moeite mee 
had. Daarna was hij kennelijk voldaan, en streek neer in een lage den om de veren ie poetsen, waarbij 
de isabelkleurige sierveren en borstpartij duidelijk opvielen. 
Tenslotte waren er ook Gierzwaluwen, Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen op insecten jacht, de laatste 
soort was reeds met de nestbouw begonnen. 

HET V E L B W E E K 

Het broedseizoen 1990 is weer ten ©inde. De veldwerkccramfesle w de Vogelwe?kgroep Amsterdam 
verzoekt u daarom of u een dezer dagen de moeite w i l nemen om de balans op te maken van de 
vogels die d i t jaar mogelijk, waarschijnli jk of' zeker in uw woonomgeving kobbee gebroed. 
Tot hoeveel zekere of mogelijke broedvogels komt u im de omgeving van uw woning? Zoals u weet 
ontvangen w i j gaarne uw1 ©pgsvem hierover op de formulieren dia w i j met het nummer van de 
Gierzwaluw in april hebben meegezonden. Daarbi j z i j n w i j ook geïn teresseerd m gegevens over maar 
ten dele onderssochte stadshiokken. 

Natuurlijk realiseert een ieder zich dat het ons hierbij 'juist o M enkel om bijzondere broedgevallen 
gaat (zoals dat mogelijke broedgeval van een Iberische T j i f t j a f in het Vondelpark, of dat paartje 
Holenduiven in de Oude Manhuispoort); ook de TOO? u gewone soortea hebben omm belangstelling als 
bijzondere stadsbroedvogels. De vragen die w i j uiteindeli jk door middel van om Amsterdamse 
Vogel—Atlasprojekt wil len proberen te beantwoorden z i jn o.a*s 
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- welke soorten bosvogel» broeden er in bet stedelijk gebied van Amsterdam en tot boever? 
- welke soorten weidevogels broeden er in de voorstaden van Amsterdam en tot hoever? 
- welke soorten watervogels maken gebruik van de Amsterdamse plassen, kanalen en grachten om er 
te broeden, en tot hoever in de stad doen dat welke soorten? 
- welke soorten stadsvogels hebben een speciale voorkeur voor welke stadsgebieden (zijn er soorten 
die typisch zijn voor oudbouw, nieuwbouw, tuinsteden, industrieterreinen, stadsranden, etcetera)? 
Zoals uit een inventarisatie van de in de loop der jaren onderzochte gebieden blijkt, zijn de bebouwde 
gebieden van Amsterdam bijna systematisch overgeslagen bij de inventarisatie-activiteiten van onze 
Vogelwerkgroep. Het Atlasproject wil daarom deze lacune met uw hulp en kennis uit de weg proberen 
te ruimen. 

Wij hopen daarom uw ingevulde formulieren van ons Atlaeproject de komende week(en) van u te 

mogen ontvangen op het volgende adres: 

Roy de Haas 
Groenendaalstraat 35 hs 
1058 L E Amsterdam 

G A N Z E N E N ZWANENTBLLING R O N D A M S T E R D A M 

Rond Amsterdam bevinden zich een aantal belangrijke g a m e n - en zwanengebieden. Denk maar aan 
Waterland-Oost en de Ronde Hoep. Door gezamenlijke tellingen u i t te voeren halverwege de 
maanden december tot en met februari verkrijgen we een goed beeld van de soorten en aantallen en 
de veranderingen daarin- Ook bedreigingen voor de ganzen en zwanen worden door tellers 
doorgegeven, 
Helaas zijn een aantal tellers van de afgelopen jaren afgevallen. 
Daarom zou het prettig zijn als een aantal leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam dat ook % 
winters de handen uit de mouwen wil steken zich als nieuwe teller meldt bij 

Dirk Tanger 
Santpoorterstraat 34 
2023 DC Haarlem 

STELTLOPERTBLL'ING © P 17 FM 13 N O V E M B E R 1MN» 

Eind november 1989 is er eea geslaagde telling gehouden van Kieviten, Goudplevieren en Wulpen in 
bed N o o r d - H o l l a n d Ru im 10 jaar geleden is dat ook een paar jaar gebeurd. Onze vogelwerkgroep 
heef t teege&egd om i n dat weekend een groot gebied ten zuid-oosten van Amsterdam te zullen tellen. 
Het gaai om het gebied Osdorper Boven - en Binnenpolder, Polder de Ronde Hoep, Diemerpolder, en 
de m i n of meer landelijke gebieden daartussen, 
De voorkeursdatum is zondag de 18e, 

Belangstellenden kunnen zich opgeven b i j het veldwerkcomniimelid Annelies Rdmer,^ telefoon 

020-191515. Er is toegezegd dat eind oktober nadere instrakties en teïformulieren in ons bezit zouden 

$ijn. 
Zaterdagochtend 10 november aA om 10,00 uur *s ochtends zal er een korte bijeenkomst z i j n voor alle 
deelnemers waar instrukties ontvangt en waar afspraken gemaakt zuilen worden over de te 
tellen gebieden. Deze b i j enkoms t is b i j Annelies thvos: Baden Powellweg 1 te Amsterdam» 
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VERSLAG V A N E E N ' R E I S J E NAAR F A L S T E M 1 Ö I M S E P T E M B E R 1 » 
Wi l l em van der Waal 

zaterdag 9 september 
Op vrijdagavond 8 september reden er twee a&fco's gereid met Annelies, Hessel, Menno, Han, Frank, 
Ineke en Willem cs nachts om twaalf ®m v&anit Amsterdam naar Tmvemtade . De ook met proviand 
gevulde auto's boorden zich onderweg door enkele felle mistbanken en even voor Borne i n 
Tukkerland werd er voor sommige excnrsieg&ngers een aïet twe vaderlandse vogelsoort gescoord, 
namelijk de KerkuiL Helaas was het dier verduft ©p da weg gaan zitten door een vermoedelijke klap 
van een auto, zodat de Kerku i l gaan lang leven, meer beschoren ieeL Overigens verliep de reis 
voorspoedig en ruim op t i j d werd Travemünde bereikt Onder het genot van. heerlijke b rö t chen en 
kuchen van een vroege bakker wachtten we op liet t i jdst ip dat de boot sou vertrekken. Het schip 
vertrok op t i j d , zodat alles volgens schema liep. 
Op zee was veel bewolking en mist, maar halverwege de tocht werd de lucht prachtig blauw en leek 
het wel een heuse cruise. Midden op zee vloog een Speiwer, later een Wespendief en ook nog een juv. 
Dwergmeeuw, 
Veilig in Treileborg aangekomen, met rood verbrande koppen, sael i n d@ auto's en hup r icht ing 
Falsterbo. Aldaar gauw de tenten opgesp gegeten en g@dron.kea vermoeid de bedde» opgezocht. 

{basta ote.-pUts) 

ascmdag 10 september 
Na het ontwaken, ontbijten m koff iedr inken gang@n w i j snel voor de mmntn maal richting Nabben. Het 
was half bewolkt met .een ooetenwtad kracht 2 Beaufort en het w ongeveer 12 ? C Het enige 
vermeldenswaardige daar bleek een Boeruiter en een ©ver zee trekkende Boomvalk te z i jn . Nou dat 
was dus de beroemde Punt! Veel BMmïmmi weinig T o g A , Dan mmmi Baar de hei (L jung geheten). De 
wind die inmiddels was opgelopen tot kracht § é l en die u i t he i westen blies bracht geen vogels. 
Slechts een Visarend troteeerde de w i n d Het alternatief was eea wandeling en wel richting voormalig 
spoorlijntje en Dennenbos, omdat je è&n k k k a r uit wind kon lopen. Ea daar w « d noodgedwongen 
een t i jdel i jke telpost opgericht om toseen 16*30 en MSJÖ u w erna aanhoudende stroom Kraanvogels te 
tellen. Achtereenvolgens passeerden groepen vaat % SS, 15, 30, 07, 90 (waarvan 28% jo&g)» 44,11, 56, 3, 
47, 72, 37, 68, 44, 52, 91, 69, 43, 234, 51 ? 58, 6 en 28 samen 1257 emmptaren. Ah we hierbij de niet-exact 
getelde verweg groepen b i j op tal iën kwnmaa we op 14S9 exemplaren. Eee voor Sk&ne ongewoon hoge 
aantal en voor Falsterbo een rekordi ( B w v o g d i ^ e f a ^ t i o a Fabterbo). Bat er ook nog een 
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Smelleken, le k j 9 en een Blauwe Kiekendief, ad Cf en een Bruine Kiekendief 9 met een zeer volle 
krop werden gezien, ach wie maalt daarom? Hè, h è wat een getal! Om daarvan te herstellen liepen we 
nog een eind om. Het zoogdier Boommarter bleek de mens als nieuwe soort op z i jn l i js t te wil len 
hebben, daarom benaderde h i j de mens tot op twee meter, niet wetend d&t h i j daarom heel dom en 
makkeli jk door de mens op de l i js t van nieuwe zoogdieren werd geplaatst Dank je wel Boommarter! 

maandag 11 september 
B i j het ontwaken bleek de wolkeloze lucht te ver leidel i jk Dus snel naar de p u n t Maar wat een 
tegenvaller! Het is slechts 5 ?G en er staat een harde noordenwind kracht 6 Beaufor t Wat een kou, 
wat een vogels. Geen vogel te zien totdat een Belgische vogelaar one vroeg wat daar op die vlaggêstok 

zat, waar ook de andere vogelaars naar keken. Er 
weerklonk een opgewonden krachtterm van Wi l lem, want 
er zat zomaar een Sperweruil op die vlaggêstok! Wa t 
wiebelig door de harde wind, maar o zo mooi zat die 
Sperweruil ons aan te kijken. De week kon niet meer stuk, 
a l zou het de rest v&n de t i j d regenen, al zoe leen vogel zich 
nog laten zien, d i t was schitterend! Na enige t i j d was de 
Sperweruil verdwenen, zodat toegesnelde vogelaars en 
Zweedse DBA'ers te laat kwamen. Achter de u i l langs vloog 
nog een Gierzwaluw, zo zie je maar dat rustig aan doen 
morgena vroeg toch nog s9n voordelen had. Op de punt 
aangekomen was er enige trek waar te nemen, met als 

vermeldenswaardige dieren twee maal 1 Wespendief, 1 Rode Wouw, 2 Boomleeuweriken en ter plekke 
1 K l u u t Twee l a f f e Zwarte Kraaien dorsten niet weg te gaan en werden door sommige vogelaars voor 
jonge Roeken uitgemaakt Zelfs de Belg zag dat het geen Roeken waren (maar dat zegt niet alles 
eigenlijk). 
Eenmaal weer b i j de tent gezeten steeg de temperatuur tot de aangename waarde van 15 ?C en was 
ook de wind aanzienlijk minder. Kor tom pr ima roofvogelweer en Tussen 1L00 uur en 13.00 uur zagen 
we de volgende vogels overkomen: Rode Wouw 11 ex, Blauwe Kiekendief 9 ex, Bruine Kiekendief 5 ex, 
Steppenbuizerd 2 ex, Ruigpootbuizerd 2 ex, Havik 1 ex (dit eerste k j mannetje zou met z i jn even oude 
zusje bleef de hele week i n de buurt , we zagen ze elke dag). Verder sagen we nog een Wespendief, een 
Zwarte Wouw, een Slechtvalk, twee Schreeuwarenden en circa 400 Buizerden en circa 700 Sperwers. 
Er werd ook nog een IJsgors waargenomen. B i j de camping hoorden we een K u i f mees en zagen we 
een groepje Kruisbekken. B i j Skandr werd een juveniele Grauwe Klauwier en een Roodkeelpieper 
waargenomen, Een le k j Rietgans bleek zich tossen de wat gewonere eenden verstopt te hebben. Een 
succesvolle dag dus, het kon niet beter. 

dinsdag 12 september 
Dinsdag alweer, de t i j d vliegt. Opstaan, ensovoort en weer naar Nabben. Het was zo'n 8 ?C met wat 
wolken en een windje van 2 Beaufort u i t alweer noord "tot noordoost Van 715 tot 9.15 uur liepen we 
wat rond op de punt en rond da raurtoresL Slecht® een Grote Gele Kwikstaart, een Roodkeelpieper, 
wat R i n g m u r e n en voor de tweede dag een Grasmus verschenen in ons k i jkerbeeld. Niet veel soeps en 
we rijden naar de teat om ko f f i e te ieuten. Van 10.00 tot 12.00 uur kaken we omhoog en scoorden we 2 
9 en 2 Cf Blauwe Kiek, drie Rode Wonwen en m& Bruine Kiekendief, sou nee dat was ook niet je dat 
en dus besloten we maar om in Ma lmd rond te gaai* stappen. Alleen Frank bleef thuis om enige urea 
ongestoord te kunnen studeren. We wouden .-elkaar aan het eind van de middag weer i n Skandr 
ontmoeten. 
Daar zagen we een Bonte Vliegenvanger, een Braamsluiper, een Brilduiker, weer wat Grasmussen en 
de inmiddels vertrouwde Phyloscopii, Roodstaarten, Paapjes, etcetera. Ook zien we vanaf het 
Noormannen!ort een Blauwe Ki@ker5.dkf ad <$ <SÏÏL een Smelleken 9. 

woensdag 13 september 
Di t zou de dag van de meren worden, aldus werd democratisch besloten. Hat was v r i jwe l onbewolkt 
en 12 - 15 ?C met een wind van 6 Beaufort ui t , jawel, noord tot n o o r d c « { t Eerst reden we naar 
VombsjOn. Onderweg t r o f f e n we 9 Rode Wouwen en een Boomvalk Vomhsjdn bleek een uitstekende 
picknickplak en dus aten we lekker i n het zonnetje onder hei toeziend oog van wat Zwarte Mezen, Het 
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meer zelf bleek doodstil en> op wat Futen». &&, verlaten, Een heUcopteroefenmg veroorzaakte ve*è 
herrie en er werden door de snuffelaars soogdierprenten gelezen, Hup, verder maar weer naar 
Krankesjön. Dat was beter werk. Zeker omdat Hessel een nieuw mi l i t a i r object op z i jn l i fel is t mocht 
zetten, namelijk een S1Ö3 tank. Op het meer e^n Brilduiker, boven het meer een vissende Visarend, 
een Bruine Kiekendief 9 en twee overvliegende Kraanvogels. I n het r iet lieten de Rietzanger en een 
Kleine Karekiet zich horen ea %® liet d i t Skênse meer zich, vanaf de uitkijktoren, van z i jn beste kant 
zien. 

Op de terugweg zagen de weerkenners dat er set® i n het weer aan het veranderen was. 

donderdag 14 september 
Ja hoor, het regende, zodat er kon worden uitgeslapen, heerlijk! 
Vervolgens wandelden we b i j een windje van 3 tot 4 Beaufort en een temperatuur, van 10 ?C toch 
maar van Nabben naar Skanör . Dat leverde langs het strand een Veldui l op. A f en toe was het droog 
en we zagen nog een Roodkeelpieper, een Kleine Karekiet en de inmiddels dagelijkse H a v i k De 
temperatuur steeg en het werd erg broeierig. Eenmaal weer op de punt teruggekomen begon het 
gelukkig weer te regenen, zodat het lekker f r i s werd. Onder natte omstandigheden bekeken we een 
Dwergmeeuw in winterkleed en 7 Kemphanen. 
Na de regen werd het 'middags droog en we besloten de slaapplaats van de Kraanvogels te bezoeken. 
Dat is Börringesjön en er vlogen zo'n duizend Kauwen, Roeken en Bonte Kraaien rond toen we er 
tegen zonsondergang arriveerden, Ook z i j maakten zich gereed voor de nacht Grauwe Ganzen hadden 
ook hun keus op het meer laten vallen als slaapplaats, zodat horen en zien ja verging. En daar 
kwamen de Kranen! I n groepjes vlogen ze rond tot a l k Kranen present waren en toen gingen ze 
opeens allen tegelijk neef. Hei bleken er tenslotte 37 te zijn, waarvan 13 jonge dieren. 

vrijdag 15 september 
De voorlaatste dag alweer, windkracht 7 tot 8 uit hei suidweBten en 12 70 deden enkele dapperen toch 
besluiten om maar eens op de pvmt te gaan kijken. Door de knalharde wind vie! er een Middelste 
Jager te mm. die achter Orote Slerns en Zilvermeeuwen aonsat, maar tevergeefa Dus de Jager koos 
maar W<Ê» me en daar vlogen circa 250 Grauw Ganzen vanuit Denemarken naar de punt, alwaar z i j 
op het wad gingen uitrusten. Zelf® een. juveniele Grauwe Ftanjspoot zwom aan d© westkant van 
Nabben rond. Op de terugweg ging de wind liggen en er kwam zowaar wat trek op gang. Veel Vinken, 
wat Kepen en ook wat Putters trokken weg. Buidelmezen hoorden we en waarachtig zagen we boven 
de vinken 8 Buideïmegen heel dapper naar zee vliegen. Vogelmoe brachten enkelen van het 
reisgezelschap de middag door m Trelleborg en anderen gingen nog ©en keer naar Skanör, waar zij 
nog een Roodkealpiepar zagen. Eén persoon was m gdtakMg b i j het sapoorbaantje een Kleine 
Vliegenvanger te zien. 

zaterdag 16 september 
De allerlaatste dag en mei momtem we alles inpakken* Mat weliswaar, maar de boot mu niet wachten. 
Onder het inpakken namen we nog « Geeigors en een Grote Gele Kwikstaart waar. De bootreis 
terug was lang, saai en somber door het miezerige weer. Op voile see werd nog wel een Torenvalk 
gezien, maar verder wm iedereen blij toen de auto*s werden gestart m et r icht ing Amsterdam gereisd 
kon worden* Rond middernacht was een teder weer thuis en kenden we weer i n een echt bed slapen. 
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W A A R N E M I N G E N I N D E R E G I O A M S T E R D A M M A A R T T / M M E I ÏS8» 
Willem van der Waal 

De oplettende lezer van deze rabriek zal het opvallen dat de waarnemingen die zijn gedaan bij 
zogenoemde Poelruiterplas niet in de rubriek zijn opgenomen. De veldwerkcommissie heeft in overleg 
met de V W G Zuid Kennemerland de grenzen van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam 
vastgelegd en daardoor zijn die grenzen enigszins veranderd. In het volgende nummer van de 
Gierzwaluw zal een kaartje worden afgedrukt, waarop duidelijk het gebied voor de waarnemingen en 
ook het werkgebied van de veldwerkcommissie zal zijn aangegeven. 
De waarnemingen uit het gebied rond de Poelruiterplas die door mij zijn ontvangen zuilen naar de 
V W G Zuid-Kennemerland worden doorgestuurd. 
E r verandert dus iets. 
Wat er ook zal veranderen is dat ik als w&arneiningssecretaris afscheid zal nemen. Nu mag een ander 
deze spannende taak eens op zich nemen. Misschien is er een computerfreak die het oude handwerk 
vaarwel zal zeggen, zodat er met waarnemingenkaasrtjes een fraai bestand kan worden opgebouwd. 
Met behulp van het computergeheugen kan dan een mooie rubriek verschijnen. Met ingang van 1991 
wil ik graag een opvolger inwerken om zo mijn inbreng in de loop van dat jaar te kunnen afbouwen. 
Het is de bedoeling dat de ingezonden waarnemingen gearchiveerd worden en dat er vier maal per 
jaar een interessante selectie uit die waarnemingen in de Gierzwaluw wordt gepubliceerd. 
Lijkt dit werkje u wel wat, neem dat spoedig contact met mij op. Het is natuurlijk ook mogelijk dat 
zich meer dan één persoon met dit werk gaat bezighouden. Tot horens! 

Willem van der Waal, telefoon 020-272129 

Gebruikte afkortingen 
V B Jan van Blanken 
PD Piet de Droog 
F G Frank van Groen 
PM Paul Marcus 
P T Paul Tak 
F V Frank Visbeen 
VOD Vogeloverleg Diemen 
WS W i l l Schep 
W W Willem van der Waal 

Samengesteld door Wi l lem van der Waai 
Binnenkadijk 274 
1018 JS Amsterdam 
020-272129 

De volgende periode betreft de maanden juni t/m augustus 1990, Graag uw waarnemingen ZO 

SPOEDIG MOGELIJK na 1 september naar bovenstaand adres. 

Roodhalfifaut 
10/3 1 ex IJmeer Vi j fhoek (VOD) 

Geoorde P t n i t 
16/4 1 @3C zomerkleed Ringvaart/Nieuwe Meer (Oreel) 

Blauwe Reiger 
nieuwe kolonie Plant i jnpad Osdorp, 6 nmtarn^ waarvan 4 met jongen (PM) 

Ooievaar 
7/4 1 ex ?J Bennebroekstraat (v Laar med Vlek) 
20/5 3 EX O Slotervaart (Zwaagstra) 
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Lepelaar 
le waarneming: 2/8 3 a de Broekermeer (FV) 

Kleine Zwaan 
13 t / m 28/3 8 ex RIjperweg (FV) 

Kolgans 
t / m 8/4 1 ad Oeverlanden Nieuwemeer en weilanden Meerzicht (div waarnemers) 
2/3 500 ex; 13/3 1500 ex; 18/3 300 ex omg Uitdam (FV) 
18/3 circa 10 ex Oosterpoel Uitdam ( V W G exc) 

Grauwe Gans 
16/3 7 ex NO Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
17/3 36 ex NO Aziëhaven (PT) 
18/3 circa 100 ex Oosterpoel Uitdam ( V W G exc) 
1/4 9 ex O Schipholweg thv Badhoevedorp (PM) 
1/5 1 paar mei pu l l i Binnenbraak omg Ui tdam (FV) 
4/5 4 paar met pu l l i Oosterpoel omg Uitdam ( F V ) 

Canadese Gans 
14-2/4 2 ex Bullewijkerplas (WS) 

7/4 1 ex N tesamen met 4 Grauwe Ganzen Vi j fhoek (VOD) 

Nijlgans 
periode maximum weilanden Meerzicht 16 + 22/3 3 ex (PM) 

1 broedgeval (1 paw met 3 pul l i ) omg gemaal Halfweg (VB PD F G PM PT) 

31/3 + 5/4 4 ex; 7/4 2 ex Osdorper Binnenpolder ( V B PT Zwaagstra) 

9/5 1 ex Westlandgracht (VB) 
Zomertaling 
le waarneming 16/3 1 p « r weilanden Meer Mekt ('FV) 
24/3 1 paar Grote Braak Halfweg (5X3) 
25/3 1 paar Bullewijkerplas (Buhr med Vlek) 
22/4 - f 5/5 lef restant Diemerpolder (VOD) 

23/4 6 ex baltsend rondvliegend Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

Krooneend 
23/5 IC? Binnenbraak omg Uitdam (Frieswijk) 
Toppereend 
bijzonder ' j & a / ^ Ï\JU Nonnetje) door zachte winter 
laatste ^ f c é r n e m h ^ . &fh' Cf %M 0 umg geamu Halfweg (VB) 
Middelste Zaagbek 
10/3 1 paar; 25/3 1 « MO; 7/4 4 9 W V i j f koek (VOD) 

Zwarte Wouw 
16/5 1 m NW Gen^mm:}mp&pülèe^ (Leurs med Vlek) 

Rode Wouw _ 
14/4 1 m N ttnnmkadijk ( W W ) ^ " 

Braine Kiekendief 
le waameming: 26/S l€? ad Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
hroedgevalleu: Bretten MCA> Bretten Grote Braak, Oeverlanden Nieuwemeer, Zandput Nieuwemeer, 
Diemerzeedijk en Vi j fhoek (PD P M PT VOD) 

Blauwe K iek^dkf 
laatste w a a s w ï s ü i a ^ 33/4 X$ W Qe?a% landen Nieuwemeer (PM) 

H&vik 
10/3 IQ ad + gel tök p e ï k d a ^ g e k m t i g V i j i hoek (VOD) 
18/3 1 esc Vi j fhoek ( r é ) 
23/3 1 9 W A r ö a ( W W ) 
21/3; 29/4; 9/5 IC? ad tnet worn NO Gein Hï (VOD) 
81/8 19Rijpe*weis(FV) 
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Sperwer 
19/5 ICf omg AMC (WS) 

Buizerd 
6/5 1 ex Amerikahavenweg (vDijk med P T ) 
11/5 1 ex Osdorper Binnenpolder (Zwaagstra) 
Visarend 
3/5 1 ex N Henri Polaklaan (Swaab) 

Roodpootvalk 
5/5 IQ ad jagend O (09.45 u) weilanden Meersicht (Oreel) 
5/5 19 2e kj jagend NNO (1140 u) Muiderberg (WW) 
Smelleken 
18/3 1 ex Vijfhoek (FG) 
28/4 ICf N Rijperweg ( F V ) 

Boomvalk 
le waarneming: 3/4 1 ex 1074 SW (Oreel) 

Slechtvalk 

30/3 ICf OZO Vijfhoek (VOD) 

Patrijs 
12/3 2 ex Inlaagpolder (VB) 
13/4 1 paar Houtrakpolder (PD) 
21/4 2 ex Schiphol Oost/ Oudemeer (WW) 
28/4 gehoord Gein I I I (VOD) 
5/5 1 paar Inlaagpolder + 1 paar Uiterdijken (PD) 
9/5 2 ex omg Bullewijkerplas (Buhr med Vlek) 
15/5 1 ex + 1 paar Noorderweg/Ruigoordweg (PM) 
16/5 3 ex; 31/5 1 ex Houtrakpolder (VB) 
19/5 1 paar omg AMC (WS) 
Waterral 
regelmatig waargenomen. 

Kluut 
le waarneming: 7/3 1 ex Lange Bretten/Grote Braak (PM) 
daarna aldaar regelmatig waargenomen, evenals i n de Eendrachtspolder (PM PT Zwaagstra) 

13/3 5 ex Rijperdwarsweg (FV) 

30/3 8 ex opspuit Diemerpolder, aldaar 4 A 5 broedparen (VOD) 

Kleine Plevier 
le waarneming: 30/3 lex Osdorper Binnenpolder (PT) aldaar t /m 22/4 1 ex (PT V B PD) 
6/4 2 ex Uiterdijken (PD) 
20/4 2 ex Brettenpad aldaar regelmatig (PM P T Frieswijk) 
22/4 gehoord Gein I I I (VOD) 
8/5 1 ex N Daveren (PM) 
2 broedgevallen Diemerpolder (VOD) 
Bontbekplevier 
le waarneming: 18/3 1 ex NW Kimseimeer ( V W G exc) 
miv.31/3 regelmatig waargenomen Diemerpolder, aldaar 1 broedgeval (VOD) 
23/4 1 ex N Daveren (PM) 
15/5 1 ex O Rmgoordweg/Cargill (PM) 
19/5 2 ex ©mg Assiëhaven (FT) 

Morinelplevier 
1/5 1 ex Schiphol Oost/Oude Meer ( W W ) 

Zilverplevier 
26/5 1 @x Rijp^rdwarswag (FV) 
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Kanoetstnmdlope? 
.30/4 80exNOGedn 

Bonte Strandloper 
13/3 2 ex; 23/3 8 eyq 31/3 2 ex R i jperdwarsweg (FV) 

. 25/3 2 ex Bullewi jkerpks (Bukt med Vlek) 

Rosse Grutto 
4/5 enkele ex N Binnenkadijk (WW) 

Regenwulp 
21/4 gehoord Bat ter i j Halfweg (PM) 
2/5 9 ex N; 3/5 16 ex N Muiden (Hofmeester) 
3/5 1 ex; 5/5 2 ex Maagpolder (VB PD) 

Zwarte Ruiter 
19/3; 26/3 1 ex Binnengouw omg Uitdam (FV) 
28/3 1 ex Bullewijkerplas (Vlek) 
22/4 1 ex Osdorperbinnenpolder (PD) 
23/4 1 ex N Lange Bretten/Grote Braak (PM) 

Grpenpootruiter 
22/4 5 ex Osdorper Binnenpolder (PT) 
28/4 1 ex; 19/5 I ex Rijper weg, (FV) 
2/5 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (FV) 
4/5 1 ex Marken (FV) 
6/5 4 ex; 19/5 4 ex Amëkmeu (PT) 
8/5 1 ex Binnengouw omg Uitdam (FV) 
12/5 6 ex R i jperdwarsweg (FV) 

Witgatje 
2/3 gehoord Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
10/3 2 ex omg Crayenstein (PM) 
22/3 1 ex; 81/3 3 ©iq 13/4 1 ex Houtrakpolder ( V B PD) 
5/4 + 9/4 1 ex Eendrachtspolder (VB) 
22/4 1 ex; 26/4 1 ex ZW «f 1 ex Z gemaal Halfweg (PD) 
22/4 1 ex Uiterdijken (PM) 
1/5 3 ex O Oeverlanden Nieuwemeer ( W W ) 
2 + 3/5 1 ex Lutkemeerpolder (VB) 

1 ex Grote Braak H a l l weg (PD) 

5/5 

22/4 2 ex Bat ter i j Halfweg (PD) 
3/5 1 ex Binnengouw ©mg Uitdam (FV) 
4/5 1 ex opspuit IMemerpolder (Hofmeester) 

1 ex Rijftórweg (FV) 

Ie waarneming: 9/4 1 ex Btdlewijkerplas (WS) 

Dwergmeeuw 
13/4 2 ex Rijp^dwarsweg (FV) 
SS/5 minstens 15 ex iom&ger^ad Vi j fhoek (VOD) 

Kleine Mantaimeeuw 
26/3 1 ad NW; 12/4 1 ex W j 14/4 1 ad W ZW ; 7/5 1 ad N; 14/5 2 ad N; Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
8/5 1 ex O515/5 t sabad N Lange Bretten/Grote Braak (PM) 

le waarneming: 18/4 6 ex Rijperdwarsweg (FV) 
schatting Ad fi&rtog: 8ÖÖ breedpaar de Nieuwe Meer en ong 100 paar opnieuw- nestelend na verstoring 
doer aanleg pmkmmplMM^s Sail *98 la Holendrecht (med Vlek) 

Zwarte Stem 
3/5 5 ex gemaal Halfweg 
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T o r t e l d u i f 
4/5 1 ex NW Lange Bretten/Grote Braak (PM) 
4/5 2 ex N Uitdam ( F V ) 
9/5 2 ex ZO Austraiiëhavenweg (PM) 
15/5 1 ex Z Ruigoordweg thv Noorderweg (PM) 
20/5 1 ex gemaal Halfweg (PM) 
31/5 1 ex Uiterdijken (VB) 

Koekoek 
le waarneming: 1/5 gehoord Gein III (VOD) + zang Oeverlanden Nieuwemeer (WW) 

Velduil 
18/3 1 ex opgestoten Waterlandse Zeedijk/Kinselmeer later naar NW ( V W G exc) 
27/3 1 ex; 22/4 1 ex Eendrachtpolder (vDijk med P T PD) 
3/5 1 ex Lutkemeerpolder vloog later naar Eendrachtpolder (VB) 
Gierzwaluw 
eerste waarneming: 24/4 2 ex Binnenkadijk (WW) 

IJsvogel 
26/3 1 ex Flevopark/Nieuwe Diep (FG) 
6/4 1 ex Diemerseedijk (Tang VOD) 

Groene Specht 
regelmatig waargenomen Noordkant Asd Bos 
18/3 1 ex roepend over start Bosbaan (Oreel) 
9/4 1 ex gehoord ( ro f f e l ) Eendrachtpolder (VB) 
15/4 1 ra Nieuwe Oosterbegraafplaats (VB) 
3/5 1 ex Recreatiegeb. Spaarnwoude (VB) 
15/4 1 ex gehoord paddestoel 9 ten Z van Bosbaan (PM) 
18/5 1 ex Sportpark Ookmeer (PD) 

Kuifleeuwerik 
gehele periode 1 4 2 ex Calandlyceum e.o. (PD PM) 
26/3 2Cf mng; 30/3 4 ex waarvan 3 ex zingend scholencomplex Reigersbos (WS) 
22/4 1 ex tussen nieuwbouw langs Gooise weg Diemen Zuid (Hofmeester) 

Oeverzwaluw 
5/4 1 ex; 20/4 1 ex; 7/5 6 ex; 11/5 4 ex W Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 
4/5 2 + 4 ex N; 3 cx tp 5 ex N Lange Bretten/Grote Braak (PM) 
19/5 1 ex gemaal H o f w e g ( F F ) 

Boerenzwaluw 
le waameming: 8/4 1 ax brug Ringvaart Schiphol Oost ( W W ) 

Humw&luw 

le waarneming; 23/4 1 @x Vereenigde Binnenpolder (PM) 

Boompieper 

3/5 4 ex Binnengouw omg Ui tdam ( F V ) 

Waterpieper 
laatste waarneming Oeverlanden Nieuwemeer: 12/4 2 ex (PM) 
7/3 2 ex; 10/3 1 ex Bat ter i j Halfweg (PM) 
7/3 circa 20 ex; 6/4 1 ex somerkleed gemaal Halfweg (PM) 
10/3 minstens 20 ex; 23/3 1 ex; 28/3 1 ex 2 0 Lange Bretten/Grote Braak (PM) 
10/3 1 ex Klein Bethlehem Aed Ri jnkanaal (VOD) 
Gele Kwikstaart 
le waarneming: 26/3 5 ex op siaappiaay Oeverlenden Nieuwemeer (PM) 
(een art ikel t je over dese slaapplaats volgt tast) 
Grote Gele Kwikstaart 
12/3 1 ex O Oeverlanden Nieuwemeer (PM) ^ ^ - ^ - ^ f 
18/3 1 ex roepend N Binnenkadijk (WW) 
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Rouwkwikstaart 
18/3 ICf Marken ( V W O esc) 

Nachtegaal 
le waarneming: 23/4 1 esc saog VmhmÊêm& (PM) 

Blauwborst 
vanaf 28/3 regelmatig 2d" sang Brettenpad (PD-FM) 
vanaf 28/3 regelmatig IC? sang Lange Bretten-thv Hdbioot (FM) 
ook een t e r r i to r ium Lange Bretten/Grote Bra®,k (PM) 
31/3 ltf sang Heining (VB) 
1 territorium omg gemaal Halfweg (PD) 
28/4 ICf sang; 12/5 lef Galm 111 (VOD) ' 

Zwarte Roodstaart 
le waarneming: 1/4 lef m a g PUotensteaat (PM) 
5/4 1 ex Vaalmuiden (PM) 
11/4 ICf sang daarna een ©uccewol broedgeval Bi^aeak^d!]S: { 
16/4 ICf sang hoofdgebouw V U (FM) 
10/5 ld" sang vd Madeweg Ororaanstei (VB) 

1 te r r i tor ium Middelveldsa Akèrpdtótef + 1 tsrr. Valscherankade (VB 

Gekraagde Roodstaart 
4/5 ICf.sang c a f é t Sluisje Mieuwerf&mmeffdljk (FV) 
6/5 1 ex Eendrachtpolder (PB) 

Paapje 
2/5 5 ex Lutkemeerpolder (VB) 

3/5 3 ex Kleine Braak (VB) 

5/5 1 ex Inlaagpolder (VB) 

Roodborsttapuit 
11/3 1 ex Lange Bretten (FG) 
3/5 1 ex Kleine B r a a i (VB) 

Taptdt 
21/4 ICf Vaalmuiden (PM) 
22/4 2tf; 23/4 4 ex Gein I I I (VOD) 
22/4 3 ex volkstuincomplex J\^k (PD) 
2/5 1 ex Oedorptftfbkiae^pokW ( K w & a ^ s ^ ) 
2/5 8 ex Littkemeerpoider (VB) 
3/5 1 ex Vereenigde Binnenpoldetf (VB) 

3/5 1 ex Houtrakpolder (VB) 
4/5 10 ex Mar&<&n «f 6 CT Watoi&Mks 2 « d l j k (FV) 
5/5 2 ex Grote Btmk (PD) * \ 
5/5 1 ex de LïevekS©& + 1 ex D l j i i t i ^ i . (PD) 
9/5 2 ex Oeusenbtts (Md ö ) (PM) 
12/5 1 ex talaagpolder (VB) 

Beflijster 
T/4 1 ex; 22/4 ICf Diemwseedijk (VOD) 
23/4 4 ex N Brettenpad MCA (PM) 
28/4 l i ex opvliegend NO; B / 4 ' 2 ex gehoord Gein H l (VOD) 
1/5 1 9 4-' 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer ( W W ) 
3/5 '1 ex lp en later C £>«ver*ftiiJett HM^8F>.5mdjr (iHrf) 
4/3 IQ omg Uitdam (FV) 

Kramsvogel 
laatste waarneming: S/5 1 ex Di jk land (PD) 

K o p e o r k k 

laatste waarneming: 23/4 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
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Grote L i jster 
16/4 2 ex Vondelpark omg tennisbaan (M Brander) 

Sprinkhaanrietzanger 
le waarneming: 20/4 sang Brettenpad (PM) 

Snor 
le waarneming: 7/4 1 ex zang Diemerzeedijk (VOD) 

Rietzanger 

le waarneming: 12/4 1 ex zang Brettenpad MCA (PM) 

Bosrietzanger 
le waarneming: 8/5 1 ex Daveren (PM) + 1 ex Kleine Braak (VB) 
Kleine Karekiet 
le waarneming: 3/5 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

Grote Karekiet 
23/5 1 Cf zang Buitendijkse Binnenbraak omg Uitdam (Frieswijk) 
29/5 1 Cf zang Binnenbraak + 1 Cf zang Buitendijkse Binnengouw omg Uitdam (FV) 

Spotvogel 
le waarneming: 17/5 zang Laatste Bos Asd Bos (WW) 

Braamsluiper 
le waarneming: 20/4 zang Westgaarde (VB) 

Grasmus 
le waarneming: 22/4 1 ex gemaal Halfweg (PD) 

Tuinfluiter 

le waarneming: 1/5 zang Oeverlanden Nieuwemeer (WW) 

Zwartkop 

le waarneming: 28/3 1 ex Tigeno Osdorper Binnenpolder (VB) 

Fluiter 
3/5 zang Echobos Muiderberg (WW) 
4/5 zang sportpark Marken (FV) 
5/5 zang Osdorperweg/Ookmeerweg (PD) 
5/5 zang Vliegenbos + Echobos Muiderberg (WW) 
7/5 mng Asd Bos tusssem paddestoel 32 en 7 (PM) 
T j i f t j a f 
3/3 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
(zie ook vorige periode) 
Iberische T j i f t j a f (PhyIo®copus collybita brehmil) 
29/4 ICf zang Vondelpark ingang v Eeghenstr (Vlek) 

tot ver i n j u l i aanwezig en mogelijk broedend met gewone Tjiftjaf (Vlek Oreel) 

Fitis 

le waarneming: 18/3 zang sportpark Marken ( V W G exc) 

Vuurgoudbaantje 
1/3 1 ex openluchttheatier Asd Bos (Frieswijk) 
22/4 zang V i j f hoek (VOD) 
Bonte Vliegenvanger 
3/5 zang Westgaarde (VB) 
5/5 1 Cf Echobos Muiderberg ( W W ) 
Baardmannetje 

regelmatig waargenomen Oeverlander Nieuwemeer, Lange Bretten e.o. en Vijfhoek 

Rotskruiper 
1/4 1 ex hoofdgebouw V U (PM) 
(verbleef aldaar tot 11/4 en bleek een 9 te z i jn (DB)) 
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Buidelmees 
miv 6/4 ICf aang en fouragerend omg gemaal Halfweg (PD) 

Wielewaal 
17/5 zang omg radar Asd Bos (PM) 
22/5 ICf roepend Amerika Asd Bos (Frieswijk) 

Keep 
18/3 ICf zang camping Uitdam ( V W G exc) 
30/3 zang Vi j fhoek (VOD) 
6/4 gehoord Vi j fhoek (VOD) 

laatste waarneming: 28/4 2 paar Eendrachtpolder (PD) 

Europese Kanarie 

29/4 ICf zang en later N Muiderberg ( W W ) 

Sijs 
2/3 gehoord Meeuweneiland Asd Bos (PM) 
laatste waarneming: 14/4 6 ex Asd Bos (Zwaagstra) 
Frater 
2/3 2 ex Markerdi jk (FV) 

Barmsijs 
7/4 1 ex NO Vi j fhoek (VOD) 

BROEDVOGELS V A N NOORD-HOLLAND 

B i j deze Gierzwaluw ontvangt u een folder van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen in 
Noord-Hol land, waarmee u Ut hoek «Broedvogels van Noord -Ho l l and» b i j voorintekening kunt 

bestellen. t « . 
in de folder is de mogelijkheid aangegeven dat u een exemplaar via uw vogelwerkgroep kunt 

bestellen. 

Ook de Vogeiwerkgroep Amsterdam is bereid voor haar leden op 27 oktober as. i n Hoorn een 

exemplaar van het boek op te halen, voor het geval u niet zelf m de gelegenheid bent de 

Noordhoilandse Vogeldag zelf te bezoeken. 

Daartoe moet u twee dingen doem 

le de bon invullen en aan het SVN opsturen, vermeid dan dat u het boek b i j de Vogelwerkgroep 

Ajnsterdam a f h a a l t 

2e, ea niet minder belangrijk! Maak f 35,= over op giro 5060400 ten name van de V o g e £ « k g » e p 
Amsterdam onder vermelding vut "Braadvogel* A L L E E N V O O R D E G E N E N M E V A N T E VOREN 

H E B B E N B E T A A L D H A L E N W I J H E T B O E K OP? 

U kont bet dan na die datum afbalen bij de penningmeester of bet boek meenemen op de 

contactavond van 14 november. 
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en vest igen 
kolonie op dak 
van bloemenveil ing 
Van een onzer verslaggevers 
AALSMEER - Op het platte dak 
van de bloemenveiling in Aals
meer hebben visdieven een 
kolonie van vijfentwintig paar
tjes gesticht. De plek is de vo
gels zó goed bevallen, dat een 
aantal paren al jongen heeft. 

Werkzaamheden om de schade ten 
gevolge van de zware voorjaarsstor-
men te hersteilen - voor de komen
de weken gepland - zijn na overleg 
tussen vogelbeschermers en de 
technische dienst van de veiling tot 
augustus opgeschort. De ranke, op 
kleine meeuwen lijkende sterns, die 
duikend hun voedsel zoeken, zijn 
dan klaar met broedenJ en met hun 
jongen op weg naar de overwinte-
ringsgebieden in Afrika. 

Bloemenhandelaar Joost Bouw
meester uit Noordwijkerhout ont
dekte de kolonie, doordat het ge
krijs van de vogels doordrong tot in 
het veilinggebouw. Omdat het om 
een nogal vreemde plek voor een 
kolonie van de visetende vogels 
ging, nam hij contact op met vogel
deskundigen en met het hoofd van 
de technische dienst van de veiling, 
D. Vollmuiler. Een controle wees uit 
dat een deel van het platte, ruim 
veertig hectare grote dak door de 
visdieven was uitgekozen als veilige 
broedplaats. Veiligheid die snel 
dreigde te verdwijnen, doordat de 
beschadigde toplaag van het dak 
moest worden vervangen. 

K l u i t j e s 
Men overwoog om de eieren tijde
lijk te verwijderen en na het werk 
weer terug te leggen in de nesten. 
Nest is in dit geval een groot woord., 
want het gaat om nogal onbedui
dend© kuiltjes, die de vogels in het 
grind en büj^gngewaatd vuil en IOSSÖ 
begroeiing hebben gemaakt. 
Ook dacht men er over de nesten en 
eieren te verplaatsen naar een veili
ger deel van het dak. Verplaatsing 
en tijdelijke verwijdering zijn beide 
al eerder toegepast bij reddingsope
raties van stennkolonies, bijvoor
beeld in gebieden waar nesten en 
jongen door extreem hoogwater 
dreigden weg te spoelen. 

Onuitvoerbaar 
In Aalsmeer werden al deze plannen 
onuitvoerbaar geacht. De techni
sche dienst besloot de planning soe
pel aan te passen aan het broedsei
zoen van de onverwachte gasten. 
Visdieven - e r broeden in Neder
land 15 a 20 000 paren - broeden 

r 
normaal op schaars begroeide, zan
dige of grazige plaatsen. Veel vo
gels zijn te vinden in het Waddenge
bied, in de Zeeuwse delta, en langs 
de Friese Usselmeerkust, met als 
bolwerk de Workumerwaard bij 
Workum. Daar broeden ongeveer 
1500 paartjes. 

Maar ook op onverwachte plekken 
- die overigens goed passen bij het 
dynamische karakter van de soort -
worden kolonies gevestigd. Als het 
maar redelijk kaal, vlak en schaars-
begroeid is. 
Zo broeden in de omgeving van Am
sterdam enkele honderden paren op 
het kortgehouden gras bij de ver
keersknooppunten Nieuwe Meer en 
Gaasperdam. De laatste kwam twee 
jaar geleden in het nieuws toen een 
overijverige medewerker van rijks
waterstaat honderden eieren en 
jonge vogels vernietigde bij het 
maaien. En dat terwijl de visdief één 
van de vogelsoorten is, die worden 
beschermd door de Vogelwet De 
wet wordt echter bij wegenaanleg 
en huizenbouw noga! eens straffe
loos overtreden. 
Er zijn meer vogelsoorten die nu en 
dan op daken broeden, zoals de 
scholekster en de kuifleeuwerik. Op 
het dak van de veiling in Aalsmeer 
trof men bovendien een nest aan 
van een kleine plevier. Deze steltlo
per, die niet van vis maar van allerfe. 
kleine ongewervelde dieren leeft, 
zoekt ?,ljn hesï meestal op andere; 
kale vlaktes, zoals opspuitterreinen. \ 
In'de omgeving van de veiling is in; 
elk geval genoeg voedsel te vinden 
voor de viseters op het dak. Ze heb 
ben de Westeinderplassen naast de. 
èmx liggen. 

Uê d© reparatie, die een half miljoen 
kost, is het dak niet meer aantrekke
lijk voor d& vogels. Het - wordt ge
heel giad, het grind verdwijnt Sloe-
menhandelaar Joop Bouwmeester 
bekijkt daarom samen met.de aan
nemer en de technische dienst of er 
mogelijkheden zijn voer herhuisves
ting van de vogels. 

Volgens een woordvoerster van de 
velling zal worden onderzocht of 
het plaatsen van bakken met voor 
vogels aantrekkelijk grind perma
nente vestiging op het dak mogelijk 
maakt. In sik geval moet de con-' 
structie zodanig zijn, dat het grind : 
bij toekomstige stormen niet van 
het dak wordt geblazen en auto's 
beschadigt zoals eerder dit jaar ge
beurde, 

4Aanpak 
spreeuwen-
plaag niet 
afdoende9 

(Van een verslaggever) 
AMSTERDAM - De gemeente 
Amsterdam heeft de afgelo
pen dagen geprobeerd om de 
grote kolonie sprerawen bij 
liet Centraal Station te verja
gen door het laten horm van 
angstkreten. De beesten drie 
avonden aan het schrikken 
maken zou voldoende zijn: de 
spreeuwen wouden dan wel de 
wijk nemen. 

Ad Hartog van de Vogelwerk-
gro^p Amsterdam is daar echter 
niet van overtuigd. "Het zijn 
soc&ife beesten en ze zoeken el
kaar op, daarom krijg je van die 
grote groepen. Met die angstkre
ten verplaats ja het probleem al
leen maar, " vindt Hartog. 

"De spreeuwen gaan echt niet 
weg uit de stad. Vorige winter 
zaten ze met z'n allen onder de 
overkapping van het Centraal 
Station en momenteel zijn er ook 
grote groepen bij het Haarlem
mermeer Starion, Je moet een 
keuze maken. Als je-ze verjaagt, 
kunnen ze ook in een rietveld 
neerstrijken en de hek rietoogst 
vernielen. De gemiddelde 
spreeuw trapt er niet in als hij 
Voortdoend dezelfde angstkreet 
hoort en er niets gebeurt Angst-, 
kreten moeten dus steeds wor
den veranderd.'* 

Valkeuiers 
Kartog ziet we! een andere oplos
sing: "Zet een paar valkeniers 
met een paar slecht- of gierval
ken op het Centraal Station en de 
spreeuwen Mezen het hazepad. 
Maar heiaas zijn valkeniers er 
Biet zo dol op om hun dure die
ren in de drukke stad tegen 
spreeuwen in te zetten." 

Op de spreeuwenslaapplaat-
•sen bij het CS zitten mms twin
tig- tot .vijfontwintigdmzend die
ren bij elkaar, maar uitschieters 
zijn mogelijk, hartog: "In de laat
ste strenge winter zaten er bij 
het Amstelpark wei 500.000 bij 
elkaar/" 

Dat de dieren de groep opzoe
ken heeft verschillende redenen. 
"Als groep ben je beter be
schermd tegen overvallers en 
zo'n bijeenkomst is voor de 
spreeuwen ook een bron van in
formatie over goede voeder-
plaatsen/1 
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Vogelwachter zal weer 
naar rechtbank moeten 
door ROB RQMBOUTS 

AMSTERDAM - "Ik k a n me voorstellen dat de rechter 
tot ontslag van rechtsvervolging heeft besloten, m a a r 
i k b l i j f het onbegrijpelijk v inden dat de maaiers ronde 
n a ronde niet i n de gaten hebben gehad, dat ze vogels 
doodmaakten. I k heb zelfs een wilde eend met een 
afgesneden kop gevonden," zegt A d Hartog, 

Hartog trad op als deskundige in 
een strafzaak waarin twee maai
ers en de directeur van een 
groenonderhoudsbedrijf terecht 
stonden voor het doden van hon
derden jonge kokmeeuwen bij 
het knooppunt Holendrecht in 
juni 1988. Het bedrijf maait dat 
terrein ai jaren in opdracht van 
Rijkswaterstaat De maaiers be
weerden door de hoge begroei
ing de vogels niet te hebben ge
zien. 

Politierechter mr S. Voorhoeve 
bepaalde gisteren dat de maaiers 
niets te verwijten valt omdat 

Rijkswaterstaat hun niet had 
verteld dat de meeuwenkolonie 
zich buiten het schiereilandje 
had uitgebreid 

Op het eilandje waar de meeu
wen sinds het begin van de jaren 
tachtig tussen de snelwegen 
broeden, wordt nooit gemaaid. 

terrein* Werknemers van de fir
ma Rutte verpulverden met trac-1 

toren en een grondwals onge
veer tweehonderd jonge vogels. ' 
Hartog heeft inmiddels aangifte 
gedaan en moet waarscMjnlijk 
weer naar de rechtzaal. 

Broeden 
"Deze keer lijkt het mij een ande
re zaak omdat er amper vegeta
tie was en de opzichter van Rutte 
heeft gecoxStaFeerd dat er vogels 

j aan het broeden waren," zegt 
Hartog. Omdat de beschermde 
vogels opnieuw eieren hebben 
gelegd, is het onwaarschijnlijk 
dat het terrein tijdens Sail ge
bruikt kan worden. Volgens arti
kel 8 van de Vogelwet kan ont
heffing van de beschermde sta
tus van de visdief alleen door de 
commissaris van de koningin 
worden verleend. 

Verwijt 
Hartog: "Het grote verwijt ligt bij 
Rijkswaterstaat. Ik heb ze in mei 
gebeld om te zeggen dat de kolo
nie zich uitbreidde. Dat hadden 
ze door moeten geven/8' 

Hartog is bioloog en sinds 1964 

lid van de Vogelwerkgroep Am
sterdam, een onderdeel van de 
Koninklijke .Nederlandse Natuur
historische Vereniging. Hartog, 
in het dagelijks leven leraar eco
nomie aan het Amsterdams ly
ceum, bestudeert de vogelkolo
nies bij èe. verkeersknooppunten 
Holendrecht en Nieuwemeer. 

De kolonie visdiefjes bij Nieu
we Meer moet volgend jaar wij
ken voor de tramlijn naar Am
stelveen, Hartog begeleidt de 
verhuizing van ée kolonie naar 
de buitendijkse polder gdooni. _ 
"Het. is uniek dat een vervanging 
wordt geboden. Be wü ook niet 
alles stopzetten voor de natuur." 

In schril contrast met deze vo-
gelvriendelijke verhuizing staat: 
de nieuwe slachting die dinsdag 
26 juni werd aangericht onder 
broedende visdiefjes aan de 
Hoogoorddreef. Het broedgebied 
is amper begroeid en moet tij
dens Sail dienst doen ais parkeer-

© Ad Hartogs, getooid mat een petje ̂  
om zifn hoofd te beschermen tegen 
de uitwerpselen van opvliegende vo-

Maaiers vrijuit 
(Van een verslaggever) 
AMSTERDAM - Twee maaiers die 
in juni 1988 op het knooppunt 
Holendrecht een slachting onder 
vogels aanrichtten, zijn vandaag 
door politierechter mr S. Voor
hoeve ontslagen van rechtsver
volging, omdat Rijkswaterstaat 
ze niet van de broedende dieren 
had verteld Deze uitspraak geldt 
ook voor hun werkgever. 

Weer vogelmoord 
Zuidoost ontdekt 
(Van een verslaggever) 
AMSTERDAM - Tweehonderd 
jonge vogels zijn vorige week 
bij de Moogoorddreef platge-
reden door tractoren. 

Dit zegt Ad Hartog van de Vo
gelwerkgroep Amsterdam. Har
tog schat dat negentig procent 
van de jonge vogels in het gebied 
zijn uitgemoord. Het gaat om visf. 
dieven, scholeksters, pluvieren' 
en kluten. 
Hartog trad vorige week op als 
getuige in. een strafzaak waarin 
maaiers van Rijkswaterstaat te 
recht stonden voor het doden 
van tientallen jonge meeuwen 
bij het knooppunt Holendrecht 
in juni 1988. 

TOTO JOHN SCHAFFEK 
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Erke 
als w 
bepleit voor 
Wate 
(Van een verslaggeefster) 
U T R E C H T - Het ontwerp-streekplan Waterland van de 
provincie Noord-Holland biedt te Weinig bescherming 
aan de natuur in het veenweidegebied- Volgens de Stich
ting Natuur en Milieu moet Waterland officieel worden 
aangewezen als ^wetland'. 

"Een wetland is een beschermd 
moerasgebied omdat het be
paalde vogelsoorten herbergt. 
Er wordt wel erkend dat het 
gebied belangrijk is voor weide
vogels en bepaalde plantensoor
ten, maar goede bescherming 
en ontwikkeling van de natuur 
ontbreken nog. Minister Braks 
heeft in 1985 al voorgesteld dat 
Waterland wetland moet wor
den. Het voldoet nu eenmaal 
aan de normen die het Wet
landsverdrag stelt aan interna
tionaal belangrijke water- en 
moerasgebieden," zegt Marijke 
Brunt van de Stichting Natuur 
en Milieu, 

Natuur en milieu maakt voorts 
bezwaar tegen de te grose vrij
heid die het ontwerp-streek-
plan de landbouw biedt, Duur» 

Amsterdam 
sanering < 

, T R o u 
AMSTERDAM (AM?) T Het colSégê 
van B en W van Amsterdam stelt de 
gemeenteraad voor om 641400 . 
gulden ySt te trekken voor een 
proefsanering van dê voormalige 
.Vuilstort m de Volgermeerpoider. 
Afhankelijk van de uitkomst vindt te 
zijner tijd de algehele sanering van 

" de "polder plaats, waarvan tien pro* 
cent voor rekening komt van de ge
meente Amsterdam. Dé totale kos-

• ten-worden geschat op SO mffjoen 
-gulden. :'"-v r » 

Wet ^ groef sanering is ee,n bedrag 
gemoeid van 6,4 miljoen, gultien. 
Het ĵfefeptaalt-daatvasiji} hel k@d@r . 
vai^de^ntirimvtfet^Bodemsa^fing < 
90 procent.J :, /; .^, " 

zame aangepaste landbouw is 
essentieel voor het voortbe
staan van dit weidevogelgebied, 
aldus de organisatie: 

Vrije gewaskeuze 
"De vrije gewaskeuze zoals 
houtteeit en de vrijstelling van 
het mestuitrijverbod zijn nu 
niet te rijmen met duurzame 
landbouw. Het is vooral be
zwaarlijk om de polders Zee
vang en Koog te 'verbeteren' 
met behulp van landinrichting 
om de kosten van de boeren te 
drukken/' , 

In het zogeheten natuurbe
leidsplan van het rijk wordt 
Waterland omschreven als een 
vesnweidegehiecL In het streek
plan wordt daar niet meer over 
gerept Bat is volgens de stich
ting een groot gemis. 

ér 
Volgens woordvoéitler. vdrfĵ ro-

''vintiale waterstaat -»dr irfef^tie 
, 'él® de vverkzaamh€den;üitvo'êrt> is 
'- de proef al begonnen. Dóór mitfdel 

van verticale afwatering wordt on-
.denocht In hoeverre de vervuiling 
kan worden tegengegaan.' 
ïpens de definitieve sanering zal 

' er rond het hele gebied een dam-
wand worden geslagen die onge
veer 'kilometer lang wordt, al-

, dus de woordvoerder.. De definitie- • 
• ve sanering ml ongeveer éen jaar in 
^heslagnemen. • • 

De voormalige stortplaats is zwaar 
•tivervulld m e i j h ^ f ^ jttgffsfefVol-
•~§es*s de woorelvo&Fder « t dioxi
d e het hoofdprobk«u, ^ j . 

Meerzicht 
wordt vi 
reservaat 
(Van een verslaggever) 
AMSTERDAM- - -De- polder 
Meerëicht, ten miden ¥an de 
Nieuwe Meer, wordt een weide» 
vogelreservaat. Dat hebben b. 
en w, van Amsterdam besloten 
naar aanleiding van een nota 
die PvdA-raadsM Glovis Cno©p 
Koopmans twee Jaar geletien 
heeft Ingediend, 

Toch was het raadslid niet 
helemaal tevreden. Wethouder 
Ten Have 0388) zei gisteravond 
namelijk dat bij er geen heil in 
ziét de polder bij het rijk als 
natuurresérvast aan te meiden 
en pok deelde hij'mee'dat er 
geen geld is om de waterstand 
in de polder te wijzigen. 

Cnoop Koopmans: "Voor eén 
echt weidevogelreservaat, moet 
je .-een verhoogde waterstand 
hebben. De Vrienden van het 
Amsterdamse Bos hebben zich 
echter bereid verklaard geld te 
geven voor een gemaal/' 
IDat de gemeente geen ge

bruik wil maken van de natuur
beschermingswet vindt het 
raadslid kortzichtig. "De ge
meente blijft dan verantwoor
delijk, maar moet aan enkele 
ép&Bn voldoen zoals het'weren 
^an auto's en het niet gebrui
ken van kunstmest/' 

Kwakken 
LELYSTAD - Met Natuinpark Le
lystad _ heaft 'twaalf kwakken, 
kleine nachtreigers, gekregen uit 
de volières van Artis, De bedoe
ling is dat ze gaan breiden. Het 
aantal kwakken is in Nederland 
Merk gedaald door landbouwgif. 

on mmg 

Manx shearwaters have 
settled on-man-made nests on 
Cardigan Island o(f the Welsh 
coast after feeing lured, by a 
tape recording of mating calls. 

Osprey record 
Britain's -52 pairs of osprey 
reared a record SO young last 
year, despite eight robbed 
nests, the Royal Society for the 
Protection of Birds reported. 

( K o r t e ) 

Wee de spechterigek! 
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ONTVANGEN LITERATUUR Januari-Juli 1990 

Ruud Vlek* 

Amsterdams Milieu nr. 2, april 1990 
artikelen o.m. over het Ontwerp Struktuurplan Amsterdam en het Amsterdamse verkeersbeleid. 

Anser (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) mei 1990, nr. 2. 
- BroedvogeSkartering van bosreservaat Petrea in 19B8. 
- Koninklijk Besluit 1892. Kennisgeving van B & W van Harderwijk (1Ö83) van beschermde dieren, vol vogelstreeknimien. 

De Duinstag (VWG Katwijk) jrg. 5,1990, nr. 2. 
- Patrijzen. Nog 8 paren resten rond Katwijk. 

- De Kuifleeuwerik in Zuid+iOÜand. In noordelijk Zuid-Holland in 1989 nog slechts 12 paren, waarvan 5 in Katwijk. 

- Drie Dwerggorzen langs Zwarte Pad. (Met centerfold). De vogels verbleven maar liefts van 30 maart tot 14 april 1990. 

- Aankomst zomergasten in Katwijk, Vooxjaarsfenologie 1986-1990 van 42 soorten broed- en trekvogels. 

De Duinstag (VWG Katwijk) jrg. 5,1990, nr. 1 
- Broedvogelinventarisatie Koepelduinen 1989. Stabiele populaties van Tapuit, Roodborsttapuit en Veldleeuwerik. 

- De Putter, een vrolijke Frans» Over de Katwijkse populatie Putters (12 paar), 
- Marokko, een land van tegenstellingen. Verslag van een fotosafari naar het land van de Kaalkopibis (13 ex. op een foto, 

Hcedula (VWG Twente) jrg. 19, nr. 2. 
- Vogelgemeenschappen. O e r het vergelijhken van de broedvogelsamenstelling van gebieden als extrapolatie-methode. 

- De HuiSZWalUW in Twente. In drie telgebieden (Almelo, Weeselo, en Lo. van Enschede) bleef de soort min of meer stabiel 

- Hert Strek Over Enschede in 1989. Langs telpost ten zuiden van Enschede trokken 78 soorten, w.o. ± 36.000 houtduiven. 

- De eerste big day in Twente. (Met reglement). Slechts 107 soorten op eerste regionale soortenjaagdag, 11 mei 1990. 
- WaterwildtelÜng 1990. Vooral veel kokmeeuwen, w.o. een uit Letland. 
- Herkenning van de Buidelmees. N.a.v. toename van waarnemingen, vooral op het Rutbeek bij Enschede. 

- Belevenissen van een Twentse vogelaar. Reisverslag over dmbekwulppelgrimage naar Marokko, winter 1990. 

De Fitis (Vogelwerkgroep ZuWkennemerland) jrg. 26 nr.2 
- Ruiende. Knobbelzwanen (Cygnus OSor) in Umuiden 
ïn de monding van het Nooo^kanaal ruiden max, 141 Knobbelzwanen in jul i 1.988. Winteraantallen in Zmdkennemerland zijn 

vooral in strenge winters hoog, bijv. >40Ö winter 1987. 
- En tOCll blijft vogelen leuk! Over de ontdekking van 5 Roodstuitzwaluwen op Texel, 27 okt. 1989. • 

Heksiootpoider, weidevogeltellingen 1982-1989 
toename van'kievit, grutto ,tureluur en scholekster. 'Kritische soorten" als kemphaan en watersnip zijn afgehaakt. 

- HeksfootpoSder: Vogelvrij of vrij vogelreservaat? (uit Heksloot-nieuw s jrg. 8 nr. 1) 
- Vogelen Op Teneiife. Pelgrimage naar endemen van de Canarische eilanden. (Blauwe vink, Laurierduif en Bolle's laurierduif). 

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen) jrg. 18 (1990), nr. 1. 
- Ruitrek van Grauwe Ganzen in Groningen. Doortrek van Grauwe Ganzen die eind mei/ begin, juni in de OVP ruien. 

- Broedvogeiinventarisatie van Kluut, Plevieren, Meeuwen en Sterns in Groningen ïn 1989. > 2000 P . Kluten. 

- Oeverzwaluwen in de provincie Groningen ïn 1988 en 1989. Grote kolonies in de Lauwersmeer, totaal >170öp. 

. Een Amerikaanse Nachtzwaluw in 1978 in Haren. Posthume d>,termmatie van waarneming van Caprimulgus vocifenis 

~ Geringde Storrmmeeuwen in de stad Groningen (1984-1989). Merendeels Baitische vogels uit Esdand. 

De Grutter {Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 'jrg.14 nr.2, april 1990 

- Een Stukje terug in de tijd. Over de vogelarij in de jaren dertig in de Zaanstreek. 
- Ooievaars op de kerk in Westzaan. Over het verblijf van een groep van 16 Ooievaars eind augustus 1988 te Weslzaan. 

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) jrg. 14 nr. 3, juni 1990. 
- BroedvOgeVmventarisatle van het Twiske, 1989, Met gegevens vanaf 1980; toename o.a. van Snor en Blauwborst. 
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De Kleine Alk (VWG Alkmaar e.o.) jrg 3 (1990, nr. 1. 

- De opkomst en verspreiding van de Bosuil Strix Aluco (in Noord-Holland Noord). 90 p. boven Noordzeekanaal. 

De Korhaan (VWG het Gooi e.o.) jrg. 24 (1990) nr. 2. 

- Herfsttrektellingen boven het Corversbos in 1988 (samenvatting). In 176 uur werden > 68.000 vogels geteld. 
- Midwinter-watervogeitelling 1990. Geteld werden o.a. 900 Kleine Zwanen, 6.000 Smienten en >2250 Kolganzen 

Milieufederatie Noord-Holland. Jaarverslag 1989. Overzicht van werkzaamheden (april 1990). 

- hfdSt. 3. Milieuhygiëne. Platform leefmilieu Regio Schiphol pleit voor een MER t.a.v. verdubbelingsplannen van Schiphol; 
een beroepschrift en schorsmgsverzoek ta.v„ een tweede kolengestookte eenheid van de Hemwegcentrale loopt bij de Raad van State 
Ook de sanering van de Diemerzeedijk wordt kritisch gevolgd, alsmede de dioxine-uitstoot van de Afvalverwerkingsinstallatie in 
Amsterdam-Noord 
- hfdSt 4 Ruimtelijke Ordening. Een afwijzend commentaar is uitgebracht op inpoldering van het Markermeer en het IJmeer 
T.a.v. Waterland wordt de Ontwerp Stniktuurvisie Noord Holland 2015 bekritiseerd, vanwege onduidelijke functie-aanduiding en. Alk 
tracé alternatieven van de Westrandweg blijkenop basis van een MER in tegenstelling te staan met de verkeers-reductieplannen van 
het NMP. 

- hfdst 5. Natuur en Landschapsbescherming. 
Als reactie op een provinciale Nota Ecologisch Beheer wordt een project over ecologische infrastructuur voorbereid. 
- hfdSt. 7. LandbOUW en landinrichting. Een provinciaal Streekplan Waterland bepleit gedifferentieerde waierpeilverlaging Ur 
imtandhouding van de melkveehouderij. In samenwerking met de Werkgroep Jonge Boeren Waterland en het CLM zijn onderzoeken 
afgerond naar nestbeschemTingsmogelijkheden, slootoevervegetaties en het bemestingsplan. 

Nieuwsbrief nr. 12 van de VNLB (St. Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland), febr. 1990 

- Een perspectief voor de otter ? 
Nog in 1982-1986 werden ottersporen gevonden ten noorden van Durgerdam. Aanbevelingen voor herstelmaatregelen. 

- Inrichtingsmaatregelen voor otters 

- Otters in 1 Gooi en de Vechtstreek 
Over het voorkomen van otters in de Vechtstreek tot 1920 (op basis van uitgave VWG het Gooi, 1985 door E . Lam). 

- Vleermuizen in de kop van Noord-Holland. 
- Presentatie beheersvisie voorde Noordoever van het Nieuwe Meer. Korte geschiedenis van de Vereniging "De 
Oeverlanden Blijven", en bespreking van het beheersplan voor de Noordelijke Oeverlanden (vgl rapport door R. v.d.Helm e.a. 198! 

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep "De Usselstreek" nr. 3, juni 1990 

- Nieuws van het Zand (Ooievaarsbuitenstation te Gorssel) 
6 broedende Ooievaars, met 8 jongen in het buitenstation; een 7e paar broedt er buiten. ïn Voorst, Gld. broeden 3 paar Ooievaars. 

- Knipselkrant (mn . Over COrvidae), 17 paar Raven broedden in 1989 op de Veluwe. N.a.v. de Roeken-affaire in Lochem 

wordt de voorlichting over het nut van deze vogel verbeterd. 

- Verlenging jachtseizoen Grauwe Ganzen, 
Over de jacht met goedkeuring van Rijlcswaterst&at op ruiende Grauwe Ganzen in de Oostvaardersplassen, mei 1990. 

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 9 nr. 2 
Vogels tUSSen Heftenkamp en Westerkclk. Over een relict van Texels weidevogelrijkdom in Polder Waal en Burg.,, 

De Skor (Vogetwerkgroep Texel) jrg. 9 nr. 3 
- Interessante terugmeldingen. Temgvondsten van m.n. oude vogels: een Ekster van 11,5 jaar, een op Texel geringde 

Pijlstaart 30 jaar later bij Zwolle geschoten, en &m Kokmeeuw uit Letland. 

- Seaking here WO SCOniO. Helicopter oefende 20 m. boven lepelaaikolonie in de Geul (44 paar). Op de Schorren broeden 54 
p&er Lepelaars; de lepelaarkolonie in de Muy is verstoord door een bunzing. 

- De Haas en de Brüina Kiekendief. Adulte haas verdedigt vechtend jongen tegen Bruine Kiekendief (met tekening). 

- Vliegen vangen. Schokkende bespreking van een deel-rappoit van het Nationaal Natuurbeleidsplan dat de. achteruitgang van de 

Nederlandse natuur sinds 1900 beschrijft; arókel handelt nut. over andere diergroepen dan vogels. 

De Winterkoning (VWG Castricum) jrg, 25 (1990), nr. 1; jubileumnummer. 
- inventarisatie van de minder algemene broedvogels van het Ncord-Höilands Duinreservaat. (1982/1988) 

- Over herkomst en trek van de Sperwer ïn het Woord-Hoüands Duinreservaat. Deels Scandinavische vogels. 

- Opmerkelijke trek van de Waterpieper bij Castricum in 1989. Zuidwaarts gerichte trek wijst op oostelijke herkomsL 

- Interessante ierugmeldiligen van het ringstation Castricum. Ook van verkeerd gerichte trek van Zwartkop en Tjiftjaf 
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Dé Btoêdvogels van het Weètsiil^-H^n^i^ van Amsterdam. Deel 1. Zangvogels (tot en met 1988), 
dOOr J . Walters (eigen Uitgave). 40 pp, met 63 pp. kaarten. Zaiigvogel-niveBtarisaties van diverse delen van het 
Westelijk Havengebied van 1969-1988, gerelateerd aan de ontwikkeling van de vegetatie. 

Inventarisatie van de huiszwaluw in 1989, door H.N. Leys (1990). (Voorlopig verslag). 
Uitgave R . I .N . , Leersum. ïn 1989 werden bij eenlandelijke telling >26.ÖÖ0 broedparen van de Huiszwaluw geteld. Op basis 
van extrapolatie schat Leys het totaal aantal in Nederland broedende Huiszwaluwen op 66.000-119.000 paren. Dit is, ondanks 
voortgaande achteruitgang 2,5 x meer dan eerdere schattingen door SOVON (1987356). 
Een bijgelsoten kaartje overschat overigens de huiszwaluwenstand in Zuid-Oost Waterland 

Bovenstaande tijdschriften en rapporten circuleren in een leesmap onder leden van de VWGA. Voor 
deelname aan deze leesmapkring kan men zich opgeven bij Henk de Groot tei 414014. Voor het 
rondcirculeren dienen deelnemers zelf mede zorg te dragen. 

*N.B. De bibliotheek is verhuisd en is thans ondergebracht bij Ruud Vlek, Spuistraat 302, 1012VX 
Amsterdam, tei 279024. Op afspraak kan de bibliotheek geraadpleegd worden. Op dringend verzoek 
worden kopieën toegestuurd. Tevens kan men het in de computer opgeslagen waarnemingen-archief 
van de VWGA raadplegen. Op verzoek kunnen prints m.b.t het voorkomen van vogelsoorten rond 
Amsterdam worden toegestuurd. 






