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H E E L E U K , E E N DUIF M E T E E N V U U R P I J L 
Guus van Duin 

•Poor birds' verzuchtte een van mijn Britse gasten kort na twaalven. Het vuurwerk was losgebarsten 
en in de lichtflitsen kon je verschrikte duiven door de Spuistraat zien schieten. Ik legde uit dat het 
misschien allemaal wel meeviel. Aan duiven immers geen gebrek in hartje Amsterdam, en zeker niet 
aan Columba livia var. domestica. 
Twee flessen champagne en een paar uurtjes slaap verder, overzag ik het slagveld vanuit het raam. 
De normale hoeveelheid rotzooi, vooral rode rotzooi, glasscherven (toeristen gooien graag met flessen 
om te vieren dat de Amsterdamse kroegen dicht zijn, was me opgevallen), en verder troosteloosheid, 
niets dan troosteloosheid. Kortom, alle verschijnselen van een lichte kater. 
Maar daar liep dan toch parmantig die roodbonte prachtduif: trippel, trippel, zich bewust van zijn 
overleving. Plots vloog hij op, tot mijn stomme verbazing met de restanten van een vuurpijl in zijn 
snavel. Hij vloog ermee omhoog naar een bouwput in de Spuistraat om binnen een minuut terug te 
keren en opnieuw een vuurpijlrest op te snorren. Dit herhaalde zich binnen een half uur (niet 
onafgebroken observatiereeks) zeker 11 keer. 
Curieus, zelfs zo curieus dat ik een paar dagen later de straat ben opgegaan om een monster te nemen 
van de mogelijke nestbestanddelen. De Amsterdamse stadsreiniging werkt gelukkig niet zo heel snel, 
dus ik kwam zonder moeite binnen een straal van tien meter tot drie belangrijke items, die de duif 
verzameld kan hebben. Hier volgen de kenmerken (inclusief maten in millimeters): 

naam zichtbare lengte 
van lanceerstok 

doorsnede 
lanceerstok 

papierrestant 
aan lanceerstok 

1) Whistling Rocket 217 
2) Air Traveller with Whistle 209 
3) Whistling Moon Traveller 232 

2.25 
1,96 
2.0 

50x12 
69x15 
40x11 

De kleur van alle lanceerstokjes was paarsrood, de kleursamenstelling van de papierrestanten was 
multipel: een mixture van geel, geel-oranje, paars, blauw, wit, rood, en blauwgroen (de letters van de 
Whistling Rocket). 
Of de duif (naar mijn mening een doffer) moeite zal hebben de lanceerstokjes in zijn nest te 
verwerken? Dat denk ik niet. De doorsnee van de wat vierkantige stokjes sal een kloek duifje (het is 
het vrouwtje dat hét nest bouwt) geen problemen opleveren. Het feit dat de vogel telkens zo snel 
terugkeerde naar de straat doet vermoeden dat hi j zijn lanceerstokjes óf tijdelijk heeft gestald óf dat 
hij ze even aan zijn duifje heeft gegeven. Overigens was de roodbonte duif de enige duif uit het 
zichtbare deel van de Spuistraat, die op deze manier materiaal verzamelde. Dat verschaft hem een 
voorsprong op zijn mededoffers. Duifjes zijn dol op doffers die een nestplaats hebben of 
nestmateriaal aandragen. Zelf doen duifjes bij het geslacht Columba niet of nauwelijks aan 
nestmateriaal verzamelen. Eeri belangrijk pluspunt is bovendien dat duiven het erg op horizontale 
takken hebben, precies het belangrijkste kenmerk van lanceerstokjes. Bovendien gaan ze vaak door 
met bouwen tot het eerste ei gelegd is. Ondanks het feit dat deze duiven het hele jaar door kunnen 
broeden, zie ik, gezien de wat precaire voedselsituatie in deze tijd van het jaar, mogelijkheden om 
voor het zover is, te komen tot een fraai nest met een doorsnee van zeker 2 decimeter. 
Toen ik mijn waarnemingen aan Willem van der Waal meedeelde, vroeg deze zich direct af of wij ons 
niet druk dienden te maken over het probleem van het eventueel afgeven van de roodgekleurde 
stokjes. Dit nu heb ik getest. 
Van drie monsterstokjes werd een stukje van ongeveer 5.5 centimeter afgeknipt Zij werden 
gedurende 50 uur in een iets met citroensap aangezuurde ¥/aterige oplossing (zure regen!) gedrenkt 
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De kleur van de inhoud van de drie testglaasjes — elk met zo'n 12.5 cc — werd vervolgens vergeleken 
met een blanco—-glas. Het bleek dat ieder van de drie lanceerstokjes afgaf. De mate waarin verschilde, 
maar geen enkel stokje scoorde totale verkleuring (100%), en geen enkele geen verkleuring (0%). Er 
was wei een duidelijk verschil: 
Whistling rocket 60% verkleuring 
Air Traveller with Whistle 70% verkleuring 
Whistling Moon Traveller 15% verkleuring 

Opvallend was dat zelfs na 50 testuren het lanceerstok jesfragment van de Whistling Rocket nog 
dreef. Beide andere waren gezonken, die van de Air Traveller with Whistle zonk, waarbij het 
aanvankelijk in verticale positie bleef staan. 
Een advies voor de milieubewuste vogelaar, tevens liefhebber van vuurpijlen? Als beste uit de bus 
komt mijns inziens de Whistling Moon Traveller. Een lanceerstokje met een goede doorsnee, een 
fraaie lengte, en een zeker niet ontsierende papierrest. Van belang is het geringe verkleurende 
vermogen. Ook bij eventuele lekkage in het nest kan je lang van de fraaie kleuren genieten, in ieder 
geval meer dan 50 uur. 

ONDERZOEKEN 

Zoals bekend lopen er enkele onderzoeken in onze Vogel werkgroep. In dit nummer vinden jullie een 
artikel, van Ronald Hofmeester, waarin hij de resultaten van drie jaar voorjaarsfenologie bespreekt. 
Bij dit nummer van de Gierzwaluw zit weer een formulier, waarop je de data kunt invullen , waarop 
je de diverse zomergasten voor het eerst weer in onze regio aantrof. Uit het artikel moge blijken dat 
ieders waarnemingen, hoe summier ook, van belang zijn. 

Er wordt weer begonnen met het inventariseren van broedvogels in het Amsterdamse Bos, Halfweg, 
Flevopark en Vondelpark. Voor de Amstelveense Poel (een schitterend gebied overigens) worden nog 
steeds dringend inventariseerders gezocht 

In de zomermaanden zal weer de jaarlijkse Huiszwaluwtelling plaatsvinden. 

Er wordt ook aandacht gevraagd voor het atlasproject, zie pag. 65 en voor Grutto's met kleurringen 
pag. 64. 

Voor meer informatie over al deze projekten kun je bellen met de veldwerkgroep, 
Ruud Vlek tel 6279024. 
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LEZING 

dinsdag 21 april, dialezing door Karei Maurer over Flevoland 
Een groot deel van onze leden zal van tijd tot tijd Flevoland en met name de Oostvaardersplassen 
bezoeken om er naar vogels te kijken. Vanavond zal Karei Maurer ons het een en ander vertellen 
over de geschiedenis van dit gebied. Welke vogels zijn er in de loop van de tijd gekomen en wellicht 
weer verdwenen. Karei woont in Flevoland en week erg veel over vogels die hij ook tekent en 
fotografeert. 
Aanvang 20.00 uur precies in het Hugo de Vriescentrum, Plantage Middenlaan 2E. 

E X C U R S I E S VOORJAAR 1992 

Wat betreft de excursies gaat er iets veranderen binnen de VWGA: na jarenlang het brein (nou ja, 
red.) achter deze ondernemingen te zijn geweest, vond Annelies dat het tijd was om er mee op te 
houden. Vanaf deze plaats willen wij haar bedanken voor de inzet en het enthousiasme waarmee ze 
deze taak vervuld heeft, alsmede voor het feit dat ze haar jarenlange ervaring met ons, nieuwe 
excursieleiders, heeft willen delen. 
Behalve het plannen van data en het organiseren van een en ander, willen we tijdens de excursies een 
vraagbaak zijn voor degenen die minder bekend zijn met de vogels en de vogelwerkgroep. We hopen 
dat dit met name voor nieuwe leden een reden zal zijn om de excursies te bezoeken. Het is ons 
opgevallen dat de excursies ten eerste zeer matig bezocht worden en ten tweede dat het vaak dezelfde 
personen zijn. We willen daarom eenieder vragen om te bellen als je op- of aanmerkingen, vragen of 
suggesties hebt en vooral, om gewoon gezellig mee te gaan. 
En dan nu het programma: 

zaterdag 25 april, De Hoge Veluwe 
We reizen per auto naar het Nationaal Park De Hoge Veluwe, alwaar we een witte fiets lenen. De 
aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar vogelsoorten die we rond Amsterdam weinig tegenkomen, 
zoals Zwarte Specht, Raaf, Appelvink en Geelgors. Het aantal deelnemers is afhankelijk van het 
aantal auto's. Bel dus even met Ellen als je meegaat en of je wel of geen auto hebt. We vertrekken om 
7.00 uur 's ochtends vanaf het Stadionplein, tussen de Febo's. 

28 — 31 mei, Hemelvaartweekend Vlieland 
We kamperen op camping de Lange Paal (Staatsbosbeheer, kampeerbewijsterrein). De bedoeling is 
dat iedereen z'n eigen potje kookt, al is in onderling overleg natuurlijk van alles mogelijk. Voor de 
heen- en terugreis is het carpoolen geblazen: neem contact op met Ellen als je een auto hebt of mee 
wilt rijden. Met het openbaar vervoer reizen is ook mogelijk. Aangezien de afvaarttijden van het veer 
naar Vlieland momenteel nog niet bekend zijn, kun je vanaf circa twee weken voor dato contact 
opnemen met Dik voor een reisschema (trein naar Alkmaar, bus naar Harlingen, boot naar Vlieland). 
Natuurlijk ben je niet verplicht het hele weekend mee te maken» Je kunt ook later komen of eerder 
weggaan. 

zondag 14 juni, fietstocht naar Spaarnwoude 
Deze tocht voert ons door een variatie aan biotopen: de rietvelden., in het Westelijk havengebied, 
weilanden, jong bos in het recreatiegebied Spaarnwoude. Volgens de Enkhuizer Almanak wordfc het 
een zonnige dag, maar niet te warm, er waait een lichte bries en er zijn veel vogels te zien en te horen. 
We vertrekken massaal vanaf station Sloterdijk om 8.00 uur, verzamelen bij de hoofdingang. Opgave 
vooraf is niet noodzakelijk. 

Voor alle excursies geldt dat het van belang is om te beschikken over voldoende eten en drinken, 
bandenplak, maandverband, reservewielen, medicatie, etcetera, omdat we ons voornamelijk buiten de 
bewoonde wereld zullen bevinden. 

Dik Brijs 6201134 
Ellen de Bruin 6241123 
Gerard Blommenstein 6451092 
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VOORJAARS—FENOLOGIE IM DE R E G I O AMSTERDAM 1988 - 1991 
Ronald Hofmeester 

Inleiding 
Een fenologie—onderzoek is het onderzoek waarbij gekeken wordt wanneer een vogelsoort weer terug 
is in zijn broedgebied. Veel mensen denken dat het alleen om de eerste waarneming gaat. Dit is echter 
beslist niet waar. De eerte waarnemingen kunnen betrekking hebben op doortrekkers of 
overwinteraars. Een fenologie—onderzoek is geen wedstrijd wie de eerste waarneming van het jaar 
doet. 
Bij een fenologie—onderzoek is het erg belangrijk om over veel waarnemingen te beschikken. Alleen 
dan kan een goed beeld verkregen worden van de terugkomst van een zomervogel; het arriveren van 
de koplopers en de aankomst van de hoofdmacht. Het is dan ook belangrijk niet alleen de eerste 
waarneming te weten, maar ook de tweede waarneming, wanneer de soort algemeen aanwezig is, de 
datum, het tijdstip, de plaats en het aantal exemplaren dat de waarneming betreft. Deze veelheid aan 
gegevens is noodzakelijk voor een goed fenologie—onderzoek. 
Bij weinig waarnemingen of waarnemers is de kans groot dat het vogelgedrag van de waarnemer in 
kaart wordt gebracht in plaats van het terugkeer gedrag van de soort. Zo is het mogelijk dat 
waarnemingdata, pieken in het weekend, zeker bij mooi weer. 
Niet alleen de datum en tijdstip van de waarneming is van belang. Even interessant is de plaats van 
waarnemen. Dit gegeven kan van belang zijn bij de wijze waarop een vogelsoort zijn broedgebied 
bezet. Gebeurt dit over een breed front van zuid naar noord of worden eerst de beste plekjes 
ingenomen en krijgen de later komende de minst interessante territoria? Bij de laatste strategie zijn 
de 'vroege' individuen bevoorrecht, want in een goed territorium is de kans op meer nakomelingen 
groter en daar draait het tenslotte om! Bij slecht weer daarentegen zouden deze vroegelingen wel eens 
kunnen sneuvelen. Arriveren de 'vroege' bij slecht weer dan ook later? Tevens het weer is een 
belangrijke factor. De temperatuur, windrichting en windkracht beïnvloedt de doortrek en aankomst 
van een soort in het broedgebied. Een duidelijk voorbeeld is de Boerenzwaluw of Fitis die vaak al de 
laatste decade van maart in ons land verschijnen, maar in jaren met koud weer en een noordelijke 
stroming gebeurt dit pas in april. Langdurige oostenwind in de maand mei levert vaak diverse 
soorten steltlopers en zangvogels op die normaal een trekbaan hebben die meer oostelijker van ons 
land ligt U ziet er zijn veel factoren die van invloed zijn op de beslissingen die een vogel moet nemen. 
Een uitgebreid fenologie—onderzoek kan antwoorden geven op al deze vragen. 
Binnen de Vogelwerkgroep Amsterdam loopt het onderzoek echter niet zo best In de jaren dat het 
onderzoek nu loopt, 1985 tot 1991, zijn er slechts 15 VWG™leden die drie, vier jaar of meer aan het 
onderzoek hebben 
Over de zeven jaar stuurden gemiddeld 12 leden hun waarnemingen in. 1991 is een dieptepunt met 
slecht zeven waarnemingenlijsten (zie ook figuur 1). Daarom uitgebreid dank aan degenen die 
nauwgezet de laatste jaren hun waarnemingen opschreven en instuurden. Het lijkt mij overigens sterk 
dat nog geen tien procent van onze leden hun eerste Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Fitis of Tjiftjaf elk 
jaar waarnemen. Zelfs deze heel gewoon voorkomende soorten zijn erg interessant, en u kunt ze bij 
wijze van spreken vanuit uw raam zien. Nog mooier is het als u nog enkele andere soorten bent 
tegengekomen. U hoeft er niet eens naar op zoek te gaan.Het enige wat er dan nog hoeft te gebeuren 
is noteren en opsturen. Meedoen aan een fenologie—onderzoek vraagt niet veel meer t i jd. Elke 
waarneming is even waardevol! 

Resultaten 
Deze bijdrage gaat in op de terugkeer van de broedvogelsoorten (en doortrekkers) in de regio 
Amsterdam. Allereerst zal een korte schets gegeven worden van het weer gedurende de periode maart 
tot mei van de jaren 1988 tot en met 1991. Voor 1988 is gebruik gemaakt van de dagboeken van enkele 
waarnemers en de andere jaren van gepubliceerde weerdagboeken en maandverslagen van het KNMI. 
Vervolgens sullen de soorten besproken worden, waarbij allereérst aandacht voor de soorten waar 
weinig of geen waarnemingen van zijn binnengekomen. De overige vogels worden uitgebreid 
behandeld. Gerangschikt zijn het totaal aantal waarnemingen, de eerste waarneming en vervolgens 
de verdere waarnemingen. In een korte samenvatting worden patronen aangegeven of wordt een 
vergelijking gemaakt met de Sovon—atlas. 
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Het weer 
1988 
Maart begon koud. Half maart verbeterde het weer. Eind maart was lenteachtig en dat duurde tot en 
met de eerste week van april. Rond de helft van de maand april was het uitgesproken zacht door een 
krachtige zuidelijke stroming. De laatste decade werd gekenmerkt door zonnig weer en een noord tot 
noordoosten wind. De eerste paar dagen van mei wisselde het weer. Vervolgens overheersten de 
oostenwinden met aangename temperaturen. 
1989 
Maart 1989 begon met prachtige lentedagen, de eerste tien maartdagen was het uitzonderlijk zacht, 4,5 
gragen boven normaal. In het midden van de maand wisselde depressies elkaar af. De laatste week kwam 
vanuit het zuiden het goede weer (17 a 18 graden). Begin april werd het echter kouder door koude 
noordoosten wind. Sneeuw en hagel met af en toe een lentedag maakten april koud. Begin mei werd het 
zachter met prachtige zonovergoten dagen. De dagen er na zakte de temperatuur iets, maar de derde 
decade bracht prachtig zomers weer. Het werd zelfs op 24 mei 29 graden (Eelde). 
1990 
Maart 1990 was extreem zacht en zonnig. Rond het midden van de maand bereikte de temperatuur 
waarden van meer dan 20 graden. De laatste decade bracht een noordelijke stroming de kou weer mee. 
April was zeer zonnig en aan de warme kant. Het temperatuurverloop was grillig. Na een zacht begin 
was er een periode met koude dagen (4 tot 10 graden). In de derde decade was de temperatuur boven 
normaal, de maand eindigde met een temperatuur boven de 20 graden. Mei 1990 was warm, droog en 
zeer zonnig. De eerste decade werd bepaald door hoge druk met een zuidoostelijke stroming. De hoge 
gemiddelde maandtemperatuur was te danken aan de hoge temperatuur tijdens deze periode (2 mei was 
het 26 graden). 
1991 
Maart was extreem zacht dat jaar. De gemiddelde temperatuur was het hoogst sinds 1706. Met name de 
eerste twee decaden waren zacht. Tussen 24 en 29 maart werd het weer bepaald door hogedrukgebieden. 
Oostelijke winden domineerden. Begin april trokken opeenvolgende depressies over ons land. Na 8 april 
verbeterde het weer door een krachtig hogedrukgebied. Door zuid-zuidoostelijke stroming werd het zelfs 
22 graden. In de tweede helft van de maand werd door een noordelijke stroming koude lucht aangevoerd 
met winterse buien. Tussen 25 en 27 april stond er een oostelijke stroming en de maand eindigede met 
een depressie. Mei werd gekenmerkt door een aanhouden de noordstroming en werd één van de koudste 
meimaanden. Tussen 7 en 11 mei was er een kleine weersverbetering, maar al snel was ons land weer in 
de greep van een krachtig hogedrukgebied ten westen van de Britse eilanden. 

Zoals ik in de inleiding al schreef is het belangrijk om over veel waarnemingen per soort te beschikken. 
Voor een aantal soorten geldt dat er weinig tot geen waarnemingen zijn gedaan in deze periode. Over 
deze soorten valt dan ook weinig te zeggen. 
Eerst de soorten met weinig waarnemingen: 
De Purperreiger is slechts vier keer waargenomen. Twee keer in 1988 en twee keer in 1989. Deze 
waarnemingen zijn verdeeld over de maanden april en mei; 8 en 29 april '88 en 22 april en 20 mei '89. De 
Oeverzwaluw is tien keer gezien. De vroegste waarneming is 5 april 1990, boven de Oeverlanden in het 
Amsterdamse Bos. De laatste is 20 juni c88 en betreft een kolonie langs de Amstel. De meeste 
waarnemingen (5) vallen tussen 12 en 19 april en zijn verspreid over de gehele regio. 
De Gekraagde Roodstaart is vijf maal genoteerd. Twee keer in 1988, 19 en 22 april en drie keer in 1990, 
4, 5 en 6 mei. De soort werd dus in 1988 aanmerkelijk vroeger gezien! De Gekraagde Roodstaart broedt 
niet in de regio, zodat de waarnemingen waarschijnlijk doortrekkers betrof. In 1988 stond er half april 
een warme zuidoostelijke doorstroming en begin mei 1990 was er een oostelijke stroming. De trekbaan 
ligt normaal wat oostelijk van ons land dus is er in 1990 verdrifting opgetreden. Beide weertypes brengen 
dus waarschijnlijk grotere aantallen van deze soort in de regio. 
De Grote Karekiet is drie maal waargenomen. Twee exemplaren bij de Binnenbraak in Waterland op 
29 mei '90 en twee maal in 1989 op 21 mei in de Lange Bretten en op 10 juni bij de Uitdammer Die. 
Ook de Fluiter is een soort die niet veel wordt waargenomen in onze regio in het voorjaar: in totaal tien 
keer. Opvallend is dat vijf van deze waarnemingen in 1990 werden gedaan, in de eerste week van mei. ïn 
die week overheersten oostenwinden, waarbij mogelijk grotere aantallen in onze regio doortrokken. De 
overige waarnemingen zijn van een later tijdstip, 12 en 16 mei '88 en 9, 13 en 25 mei '89. Bovendien was 
1990 een goed 'Fluiterjaar\ Per jaar fluctueren de aantallen broedparen (SOVONnieuws nr. 3) De 
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vliegenvangers scoren ook laag. De Grauwe Vliegenvanger is acht maal gezien. De data lopen 
uiteen van 28 april tot 25 juni, met een accent op half mei. De Bonte vliegenvanger is zes keer 
waargenomen, waarvan twee keer eind april, namelijk op de 28e en 29e, en twee keer begin mei, op de 
3e en 5e. De laatste soort met weinig waarnemigen is de Wielewaal. Met slechts twee waarnemingen 
de minst genoteerde vogel. Op 17 mei 1990 waargenomen in het Amsterdamse Bos en op 3 juni 1990 bij 
Zorgvliet. 

De overige soorten werden vaker waargenomen, variërend van 11 keer (Kleine Plevier) tot 46 keer 
(Gierzwaluw) in de afgelopen vier jaar. Per soort is aangegeven: het aantal waarnemingen, de eerste 
waarneming per jaar, indien mogelijk de periode, waarin de meeste waarnemingen vallen en het dus 
waarschijnlijk is dat de soort algemeen aanwezig is, en enkele opmerkelijke constateringen. 

Lepelaar 
totaal 30 maal waargenomen 
1988 eerste waarneming op 13 maart, 6 ex omgeving Ransdorp 

De overige 7 waarnemingen zijn vr i j gelijkmatig verspreid over de maanden maart (17 en 26) en-
april (1,12,16, 23 en 24) 

1989 eerste waarneming op 4 maart, Zuiderwoude richting W. 
overige: 3 in de eerste decade (= 10 dagen) van maart, 3 in mei en juni. 

1990 eerste waarneming op 15 februari bi j de Spaarnwouderplas (dus eigenlijk buiten onze regio) 
In februari werden nog 5 waarnemingen gedaan, waarvan 4 bij Spaarnwoude en één bij 
IJdoorn. De overige waarnemingen zijn verspreid over de maanden maart (2, 16, 18), april (8) en 
mei (9). 

1991 eerste waarneming op 26 februari 
Vervolgens de tweede waarneming op 1 maart en de derde op 2 maart. 

Opmerkingen 
Opvallend is het verschil van bijna een maand in de eerste waarnemingdata van 1988 en 1990. 1990 
was blijkbaar een vroeg jaar, gezien het feit dat nog vijf waar nemingen in februari werden gedaan, 
terwijl in de overige drie jaar de eerste waarneming pas in maart viel De regio Amsterdam is geen 
uitzondering op het landelijk patroon. 

Zomertaling 
totaal 18 maal waargenomen 
1988 twee waarnemingen op 9 april, in Waterland en Houtrakkerhoek 
1989 eerste waarneming op 27 maart, betreft twee verschillende waarnemingen, één in de Lange 

Bretten (2 paar) en 3 ex in de Spaarnwouderplas. 
De overige, 6 waarnemingen in april (8, 8, 14, 15, 16, 26) en 2 in mei (12, 14). 

1990 eerste waarneming op 16 maart, twee meldingen: polder Meerzicht en Spaarnwouderplas. 
De overige waarnemingen betreffen alleen de Spaarnwouderplas (15, 17 en 31 maart, 22 
april) 

1991 geen waarnemingen 
Opmerkingen 
Van de 18 waarnemingen valler er 8 in de tweede helft van maart en 5 in de eerste helft van april. De 
Sovon—atlas vermeldt: n in maart zijn de eerste Zomertalingen terug ... in april en mei komt de rest 
van het broedbestand aan ..." Hierin verschillen de waarnemingen in Amsterdam e.o. niet met die van 
de rest van Nederland. 

Boomvalk 
totaal 22 keer waargenomen 
1988 eerste waarneming op 3 april, Muiden richting Diemen 

De overige waarnemingen liggen tussen 14 april en 16 mei en vertonen een grote spreiding 
over onze regio. 

1989 eerste waarneming 17 april, Lange Bretten/ Groote Braak richting N 
De overige 27 april en 2, 5, 10 en 12 mei. 

1990 eerste waarneming 22 april, C.Lelylaan en Amsterdamse Bos 
Overige 5 waarnemingen tussen 27 april en 22 mei. 
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1991 slechts één waarneming op 7 mei, Oeverlanden Amsterdamse Bos. 
Opmerkingen 
De eerste waarneming varieert sterk per jaar, 3 april ten opzichte van 7 mei. De meeste 
waarnemingen (11) vallen in de eerste helft van mei, tegen 8 in de laatste helft van april. De 
Sovon-atlas vermeldt: " Ondanks wat verspreide maart-waarnemingen komt de trek in Nederland 
pas in april op gang. De hoge presentie in mei wordt veroorzaakt door een combinatie van maximale 
doortrek en een hoge trefkans op de broedplaatsen door luidruchte paarvorming. 

Kleine Plevier 
in totaal 11 maal waargenomen 
1989 eerste waarneming, 31 maart 1 ex Batterij Spaarnwouderveen 

en een tweede waarneming op 8 april, 1 ex Spaarnwouderplas 
1990 eerste waarneming 30 maart, 2 ex Osdorperbinnenpolder 

overige waarnemingen: 31 maart in de Osdorperbinnenpolder en 4 waarnemingen tussen 15 
en 30 april 

1991 de eerste waarneming op 30 maart, 2 ex Uiterdijken/Houtrakpoider en verder 1 waarneming op 
12 april. 

Opmerkingen 
De Kleine Plevier staat pas sinds 1990 op ons fenologie-formulier, de waarneming uit '89 hierboven 
komen uit het reguliere waarnemingenarchief. Het lijkt er op dat de eerste Kleine Plevieren jaarlijks 
eind maart in de regio aanwezig zijn en dat de hoofdmacht pas in de tweede helft van april arriveert. 

Bontbekplevier 
totaal 21 waarnemingen 
1988 eerste waarneming 6 februari, Aziëhaven 

Verder 2 waarnemingen rond half maart, 1 begin en 1 eind april. Bijna alle waarnemingen 
zijn gedaan in het westelijk deel van ons werkgebied, met name de Aziëhaven. 

1989 eerste waarneming 8 maart, Lange Bretten 
de tweede op 9 maart en de overige 4 tussen 29 maart en 8 april 

1990 eerste waarnemingen op 24 februari, Spaarnwouderplas 
op 18 maart 2 waarnemingen, Kinselmeer en Barnègat. Van de overige 4 waarnemingen (24 
maart, 5, 8 april en 4 mei) zijn er 3 in het oostelijk deel van onze regio gedaan, met name de 
Diemerpolder. 

1991 eerste waarneming op 15 april, Osdorperbinnenpolder 
Overige: 29 april en 21 mei. 

Opmerkingen 
Het lijkt er op dat de Bontbekplevier een grote variatie heeft in het terugkeren naar zijn broedgebied 
(6 februari tegenover 15 april). Drie van de eerste waarnemingen betreffen dezelfde waarnemer. Als 
deze een jaarlijks terugkerend excursieprogramma heeft, betekent het dat de Bontbekplevier in 1991 
ruim twee maanden later terug was dan in 1988. 

Kemphaan 
totaal 28 waarnemingen 
1988 eerste waarneming, 18 maart, 2 ex Batterij 

5 waarnemingen in de eerste helft van april en 2 later (30 april en 2 mei). 4 waarnemingen 
betreffen een groep (6 april, 10, 11 en 16 ex, 2 mei 20 ex). 

1989 eerste waarneming 2 maart, enkele ex omgeving Uitdam 
4 waarnemingen in de eerste helft van maart, 2 in de laatste helft van maart en 2 in de 
eerste helft van april 

1990 eerste waarneming 23 februari, betreft 2 meldingen bij de Spaarnwouderplas 
Overige, 2 maart 18 ex bij Nes, 4 waarnemingen rond half maart en 1 begin mei, 17 maart 
betrof het groepen van 10 en 17 ex 

1991 eerste waarneming 1 maart, 2 ex Osdorperbinnenpolder 
Verder op 27 maart, ook Osd.binnenpolder, 2 groepen van 8 en 16 ex richting N. Op 8 mei 20 
ex richting N, Botshol. 

Opmerkingen 
Ook de Kemphaan vertoont een grote spreiding in de terugkomst, gezien de eerste data op 23 
februari, 1, 2, en 18 maart. Voorts valt op dat er een doortrek van groepen plaats vindt vanaf begin 
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maart tot in mei. 
Grutto 
totaal aantal waarnemingen: 40 
1988 eerste waarneming op 9 maart, 3 ex Oeverlanden Amsterdamse Bos. 

Overige negen waarnemingen alle tussen 10 en 18 maart. 
1989 eerste waarneming op 22 februari, 20 ex omgeving Spaarnwouderplas 

Overige: drie op 24 februari, zes tussen 2 en 8 maart en een melding van een broedgeval op 
3 april bij Ruigoord 

1990 eerste waarneming op 10 februari, Hekslootpolder, betreft 2 waarnemers 
Overige: zeven waarnemingen tussen 15 en 28 februari, twee tussen 1 en 19 maart 

1991 eerste waarneming op 22 februari, twee waarnemingen, waarvan een in de Osdorper 
Binnenpolder 
Overige vijf tussen 24 februari en 21 maart (24 en 25 februari, 7, 20 en 21 maart) 

Opmerkingen 
De aankomstdatum van de eerste Grutto's varieert sterk. Er zit bijna een maand tussen de vroegste 
(10 februari) en.de laatste (9 maart). Gezien de overige waarnemingen is de hoofdmacht half maart 
aanwezig, ook als de eerste waarneming laat valt (zie 1988). 

Groenpootruiter 
totaal 25 keer waargenomen 
1988 eerste waarneming op 16 april, Uiterdijken en Osdorperbinnenpolder 

Overige drie waarnemingen op 22 en 23 april 
1989 eerste waarneming op 11 januari, Osdorp richting NO 

tweede waarneming op 28 maart, overige: vier waarnemingen in de tweede helft van april 
(21, 28, 29 en 29 april), drie waarnemingen in mei (9,14 en 28 mei) 

1990 eerste waarneming op 22 april, betreft vier waarnemingen, Spaarnwouderplas en Osdorper 
Binnenpolder 
Overige vier waarnemingen op 23 en 28 april en op 5 en 12 mei 

1991 eerste waarneming op 15 april, Osdorperbinnenpolder 
Verder op 27 april en 8 mei 

Opmerkingen 
Ondanks grote verschillen in de eerste waarnemingsdata vallen jaarlijks de meeste waarnemingen na 
de derde week van april. De vroege waarneming in '89 wijst mogelijk op overwinterende exemplaren. 
Sovon-atlas: "De voorjaarstrek in Nederland speelt zich vooral in april-mei af. Waarnemingen in de 
winterperiode zijn zeldzaam." 

In dit kader is de waarneming van de Groenpootruiter op 11 januari bijzonder te noemen. 

Visdief 
totaal 42 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 30 maart, Marken 

Overige: elf tussen 11 en 18 april, twee tussen 21 en 30 april 
1989 eerste waarneming op 24 februari, 2 ex Osdorperbinnenpolder richting ZO 

Overige elf waarnemingen tussen 12 en 29 april 
1990 eerste waarneming op 5 april, Monnickendam 

Overige: twee, op 13 en 15 april en zeven tussen 20 en 26 april 
1991 eerste waarneming op 13 april, Noordkant Amsterdamse Bos 

Overige: 14 april, één waarneming en vier tussen 23 en 27 april 
Opmerkingen 
De eerste aankomst varieert circa twee weken, eind maart - half april, met uitzondering van de 
waarneming op 24 februari 1989. De hoofdmacht is in de laatste decade van april aanwezig, gezien 19 
waarnemingen tussen 20 en 29 april in '90 en '91. Afwijkend is geheel 1988 met elf waarnemingen 
tussen 11 en 18 april, wat zo'n tien dagen vroeger is. De zuidelijke stroming in die periode speelde 
mogelijk een belangrijke rol. 1989 vertoont een grote spreiding, zes waarnemingen tussen 12 en 19 
april (overeenkomstig met '88) en acht waarnemingen tussen 21 en 29 april (overeenkomstig met '90 
en '91). Deze gegevens zouden er op kunnen wijzen dat de Visdief zijn terugkomst langzaam aan het 
verlaten is. De komende jaren zullen hier uitsluitsel over kunnen geven. 
Sovon-atlas: "Visdieven worden vooral gezien van april tot en met oktober. Waarnemingen eind 
maart komen voor, maar echte winterwaarnemingen zijn ongewoon." De waarneming van 24 februari 
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is dus ongewoon te noemen, zeker gezien de overige waarnemingen in dat jaar. 
Zwarte Stern 
totaal 15 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 17 april, Umeer/Diemerzeedijk 

verder drie waarnemingen tussen 23 en 30 april, op 7 mei en op 18 juni 
1989 eerste waarneming op 29 april, betreft twee meldingen Lange Bretten/Groote Braak en Uitdam 

verder op 8 en 9 mei Z'l̂ r" 1 

1990 eerste waarneming op 23 april, Spaarnwouderplas 
verder op 3 mei twee waarnemingen en één op 10 mei ' • - . 

1991 alleen een melding uit de Botshol op 8 mei 

Tortelduif 
totaal 17 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 5 april, Muiden 

Overige op 4,10 en 20 mei 
1989 eerste waarneming op 2 april, Ruigoord 

Overige op 1, 5, 9 en 20 mei en op 14 juni 
1990 eerste waarneming op 4 mei, betreft twee meldingen Groote Braak en Uitdam 

Overige op 13, 20 en 31 mei 
1991 eerste waarneming op 10 mei, Noordzeeweg en op 21 mei Qceaanweg 
Opmerkingen 
De Tortelduif is vanaf begin mei in ons werkgebied aanwezig. De eerste waarnemingen van 488 en l89 
zijn vroege waarnemingen. 

Koekoek 
totaal 38 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 6 april, Oeverlanden Nieuwe Meer 

Overige: acht waarnemingen tussen 18 en 30 april en drie tussen 4 en 12 mei 
1989 eerste waarneming op 3 april, Ruigoord 

Overige: één op 8 april, vijf tussen 15 en 27 april en zes tussen 1 en 14 mei 
1990 eerste waarneming op 22 april, Spaarnwouderveen 

Overige: zes tussen 28 april en 3 mei en één op 18 mei 
1991 eerste waarneming op 24 april, Bretten 

Overige op 27 en 28 april en op 8 en 12 mei 
Opmerkingen 
In de eerste twee jaar was de eerste waarneming ruim twee weken vroeger dan in de laatste twee jaar. 
Vanaf de derde week van april is de Koekoek algemeen, ook als de eerste waarneming laat is. De 
terugkomst wordt mogelijk door het weer beïnvloed. 

Gierzwaluw 
totaal 46 waarnemingen 
1988 eerste waarneming 19 april, Middenweg/Ringdijk 

Overige: negen tussen 20 en 30 april, drie op 1 en 2 mei 
1989 eerste waarneming op 21 april, 1 ex Binnenkadijk en 7 ex Oeverlanden Amsterdamse Bos 

Overige, negen tussen 22 en 30 april en drie tussen 1 en 5 mei 
1990 eerste waarneming op 23 april, 2 ex Röntgenstraat en 1 ex Oeverlanden Amsterdamse Bos 

Overige, zes tussen 25 en 30 april, vier tussen 1 en 6 mei 
1991 eerste waarneming op 20 april,T ex Groote Braak 

Overige, drie tussen 24 dn 30 april, drie tussen 1 en 19 mei 
Opmerkingen 
De eerste waarnemingsdatum valt elk jaar rond 20 april (19, 20, 21 en 23 april). Gezien het grote 
aantal waarnemingen dat direct daarna wordt gedaan (27 van de 42 waarnemingen in ongeveer de 
eerste week na de eerste waarneming) is het duidelijk dat de Gierzwaluw een voorhoede kent, waarop 
de hoofdmacht snel volgt. Het is duidelijk; in de laatste decade van april is de Gierzwaluw massaal in 
ons werkgebied aanwezig. 
Sovon—atlas: "De aankomst van de eerste vogels vindt in de laatste dagen van april of begin mei 
plaats. Als de laatste decade van april koud is, blijft de presentie in april laag." 
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Boerenzwaluw — 
totaal 41 waarnemingen ^l*"'1f 

1988 eerste waarneming op 30 maart, 2 ex Gein III 
Overige: acht waarnemingen tussen 1 en 14 april en drie tussen 15 en 28 april 

1989 eerste waarneming op 28 maart, 3 ex Spaarnwouderplas en Noordkant Amsterdamse Bos. 
Tweede waarneming op 30 maart, Noordkant Asd Bos 
Overige: drie waarnemingen tussen 1 en 14 april, vijf tussen 15 en 30 april en twee tussen 1 
en 14 mei 

1990 eerste waarneming op 8 april, 1 ex Schiphol Oost/Brug Ringvaart 
Overige: twee waarnemingen tussen 8 en 14 april, zeven tussen 15 en 30 april (met name 
rond 20 april) en één waarneming op 10 mei 

1991 eerste waarneming op 13 april, twee meldingen, o.a. Noordkant Asd Bos 
Overige vier waarnemingen tussen 15 en 30 april 

Opmerkingen 
Net zoals bij de Visdief en de Tortelduif is er een duidelijk verschil in het tijdstip van de eerste 
waarneming tussen de ja.ren '88-'89 enerzijds en de jaren '90-'91 anderzijds. Het verschil kan 
verklaard worden door het weer gedurende die periode. In 1988 was er de laatste dagen van maart en 
in het begin van april sprake van zacht weer. In 1989 werd er in de laatste week vanuit het zuiden 
warme lucht naar onze omgeving geblazen. Lokaal werd er in ons land in die week 24?C gemeten. Met 
die warme stroming vindt de Boerenzwaluw en ook de Fitis snel de weg naar ons land. In de eerste 
week van april 1990 was het zeer koud door de noord-oost stroming. Duidelijk weertypes die tot een 
vertraging van de aankomst leiden. Zo was in de eerste week van april in 1991 sprake van depressies. 
Pas na 9 april vond er een overgang plaats, veroorzaakt door een krachtig hogedrukgebied. De meeste 
waarnemingen worden gedaan na half april, met uitzondering van '89 waar 75% van de 
waarnemingen vóór half april valt. Het tijdsverschir tussen de eerste waarneming en de periode 
waarin de meeste waarnemingen worden gedaan, kan wijzen op een duidelijke voorhoede, dan wel 
doortrekkers. 

Huiszwaluw 
totaal 27 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 5 april in Muiden 

Overige acht waarnemingen tussen 15 en 30 april, verspreid over het hele werkgebied 
1989 eerste waarneming op 15 april, zowel in Muiden als in de omgeving van Uitdam 

Overige waarnemingen, twee tussen 15 en 30 april (omg. Nieuwe Meer) en vier tussen 1 en 
14 mei (omg Spaarnwoude/Ruigoord 

1990 eerste waarneming op 23 april, Vereenigde Binnenpolder/Braak 
Overige: tot 30 april nog vier waarnemingen en op 1 en 2 mei 

1991 eerste waarneming op 28 april, Ringvaart/Nieuwemeerdijk 
Overige: een waarneming op 12 en één op 19 mei 

Opmerkingen 
De eerste waarnemingen in de jaren '88-'91 vertonen een trend van later terugkerende Huiszwaluwen. 
De meeste waarnemingen worden gedaan in de tweede helft van april. 
In ons fenologie-onderzoek is er geen duidelijk tijdsverschil tussen de terugkomst van de 
Boerenzwaluw (eerste waarneming tussen 28 maart en 13 april, de meeste tussen 15 en 30 april) en de 
terugkomst van de Huiszwaluw (eerste waarneming tussen 5 en 28 april, de meeste tussen 15 en 30 
april) als je alleen naar de terugkomst kijkt van de meeste vogels. De eerste Boerenzwaluw wordt 
echter jaarlijks zo'n twee weken eerder gezien dan de eerste Huiszwaluw. 

Gele Kwikstaart 
totaal 29 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 5 april, Oeverlanden Nieuwemeer, 20-30 ex op slaapplaats 

Overige: drie w^fnemingen tussen 7 en 15 april (waarvan twee mbt genoemde slaapplaats), 
vier tussen 16 en 30 april en een in de eerste week van mei. 

1989 eerste waarneming op 20 maart, Broek in Waterland 
Overige: vier tussen 21 en 31 maart (waarvan drie mbt tot de slaapplaats in de Oeverlanden 
Nieuwemeer, 9-20 ex), één waarneming in de eerste helft van april en twee in de tweede helft 
van april 
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1990 eerste waarneming op 26 maart, 5 ex op de slaapplaats in de Oeverlanden 
Overige: vierwaarnemingen tot 31 maart en vijf tussen 21 april en 1 mei 

1991 slechts twee meldingen: eerste waarneming op 14 maart, Groote Braak en de tweede op 20 april 
Opmerkingen 
De terugkomst van de Gele Kwikstaart vertoont grote schommelingen. Opvallend is de late datum in 
'88, waarbij een groot aantal exemplaren op de slaapplaats aanwezig was. Vermoedelijk was dat in 
dat jaar, evenals de daarop volgende, de slaapplaats al eerder bezet, maar was dit niet bekend. De 
Gele Kwikstaart arriveert in de laatste helft van maart. 

Nachtegaal 
totaal 32 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 16 april, Meerzicht/Amsterdamse Bos 

Overige: acht waarnemingen tot 30 april(waarvan zes in het Asd Bos en één in mei) 
1989 eerste waarneming op 15 april, Aziëhavenweg/Australiëhavenweg 

Overige: zes waarnemingen tot 30 april (3 in het Asd Bos) en één op 7 mei 
1990 eerste waarneming op 23 april, Sloterdijk III/Vaalmuiden 

Overige: vier tot eind april en drie op 1 en 2 mei 
1991 eerste waarneming op 13 april, Noordkant Amsterdamse Bos 

Overige: één waarneming tot 15 april, twee tussen 16 en 30 april en één op 21 mei 
Opmerkingen 
De Nachtegaal verschijnt elk jaar redelijk consequent rond half april (13, 15 en 16). Alleen in 490 een 
weekje later (23). Vele waarnemingen zijn gedaan in het Amsterdamse Bos, met name het Oeverpark 
tegenover boerderij Meerzicht. Blijkbaar een goed biotoop. Of wellicht is het een bekende 
nachtegalenplek voor vogelaars in Amsterdam. 

Blauwborst 
totaal 20 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 1 april, 2Cf industriegebied Sloterdijk 

Overige: vier waarnemingen tussen 15 en 30 april en één op 1 mei 
1989 eerste waarneming op 4 maart, gemaal Halfweg 

Verder op 8 en 18 april en 2 en 17 mei 
1990 eerste waarneming op 28 maart, 2 meldingen: Brettenpad en Bretten/1 

Overige: vijf waarnemingen tussen 28 maart en 31 maart en één op 22 
1991 eerste waarneming op 4 maart, Brettenpad en een tweede op 23 maart 
Opmerkingen 
Twee zaken zijn opvallend. Op de eerste plaats het springende karakter van de eerste 
terugkomstdatum, 1 april—4 maart-28 maart-4 maart. Op de tweede plaats de spreiding van de 
waarnemingen over onze regio. 19 van de 20 waarnemingen zijn gedaan in het Westelijk 
Havengebied/Halfweg. Het laatste laat zich makkelijk verklaren, gezien de terreinkeuze van de 
Blauwborst: waterrijke gebieden met een dichte vegetatie, waarin veel struiken voorkomen. 

Zwarte Roodstaart 
totaal 26 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 23 maart, IQ Gein III 

Overige vier waarnemingen tussen 1 en 15 april en drie tussen 16 en 30 april 
1989 eerste waarneming op 8 april, industriegebied Schinkel 

Overige: vier waarnemingen tot 15 april, twee tussen 16 en 30 april en op 5 en 29 mei 
1990 eerste waarneming op 22 maart, industriegebied Stammerdijk 

Overige: twee tussen 1 en 15 april, twee tussen 16 en 30 april en op 13 juni 
1991 eerste waarneming op 16 maart, Marken 

Verder op 21 en 24 mei 
Opmerkingen 
Over deze jaren arriveerden de eerste Zwarte Roodstaarten in de tweede helft van maart. Het 
zwaartepunt van de terugkomst ligt in de eerste helft van april (11 van de 26 waarnemingen). De 
spreiding over de regio is groot. Opmerkelijk is dat sommige plekken zeer aantrekkelijk zijn. zo werd 
in 488, '89 en ^0 in de Pilotenstraat een Zwarte Roodstaart waargenomen (door dezelfde waarnemer) 
en in 491 in de Helicopterstraat. Ook de Hoogte Kadijk is zo'n plek, met waarnemingen in 488,489 en 490 
van dezelfde waarnemer. 
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Paapje 
totaal 13 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 22 april, Vaalmuiden/Groote Braak 

Verder op 30 april, 3, 13 en 14 mei 
1989 eerste waarneming op 30 maart, Plantage Doklaan/Binnenkadijk 

Verder op 27 april en op 21 en 25 mei 
1990 eerste waarneming op 2 mei, 5 a 6 ex Lutkemeerpolder 

Overige waarnemingen op 3 en 5 mei 
1991 slechts één waarneming op 5 juli, Osdorperbinnenpolder 

Tapuit 
totaal 24 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 1 april, Nova Zembla (Spaarndam) 

Overige: vijf waarnemingen tussen 16 en 30 april en op 7 mei 
1989 eerste waarneming op 15 april, Aziëhaven 

Verder vijf waarnemingen tussen 16 en 30 april 
1990 eerste waarneming op 21 april, Sloterdijk III/Vaalmuiden 

Overige: vijf waarnemingen tot 30 april en drie op 2 en 3 mei 
1991 eerste waarneming op 20 april, betreft twee meldingen, Aziëhaven/Australiëhaven en 

Houtrakpolder 
Opmerkingen 
De eerste waarnemingsdata vertonen een trend van later arriveren. De hoofdmacht wordt in de 
tweede helft van april gezien (16 van de 24 waarnemingen). 

Sprinkhaanrietzanger 
totaal 28 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 15 april, betreft drie meldingen: Vijfhoek, Australiëhavenweg/Bretten-

pad en industriegebied Sloterdijk 
De overige zeven waarnemingen tussen 16 en 30 april 

1989 eerste waarneming op 15 april, Aziëhavenweg/Australiëhavenweg 
Overige zes waarnemingen tussen 16 en 30 april 

1990 eerste waarneming op 4 april, Brettenpad 
Overige: vier waarnemingen tussen 16 en 30 april en op 1, 2, en 3 mei 

1991 eerste waarneming op 15 april, Bretten 
Verder een waarneming op 20 april en op 12 mei 

Opmerkingen 
De terukomst van de Sprinkhaanrietzanger vertoont een grote regelmaat. De eerste waarneming valt 
rond half april. De hoofdmacht arriveert kort daarna in de derde week van april (50% van de 
waarnemingen). 

Snor 
totaal 18 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 15 april, Vijfhoek 

de overige zes waarnemingen tussen 16 en 30 april 
1989 eerste waarneming op 15 april, Groote Braak 

de overige: twee tussen 16 en 30 april en twee tussen 1 en 15 mei 
1990 eerste waarneming op 12 april, Oeverlanden Meerzicht 

overige: twee tussen 16 en 30 aptil en twee tussen 16 en 30 mei 
1991 enige waarneming op 14 april, Botshol, meerdere exemplaren 
Opmerkingen 
Ook de terugkomst van de Snor vertoont een grote regelmaat (12, 14 en twee maal 15 april). De meeste 
meldingen (10 van de 18) vallen in de tweede helft van april, wat op een snelle bezetting wijst. 

Rietzanger 
totaal 32 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 12 april, Sloter dijk/boezemkanaal Halfweg 

overige waarnemingen tot 15 april twee, vijf tussen 16 en 30 april en één op 22 mei 
1989 eerste waarneming op 7 april, Brettenpad/motorcircuit 

overige: vier tot 15 april, twee tussen 16 en 30 april en één op 1 mei 
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1990 eerste waarneming op 12 april, Brettenpad 
overige: twee tot 15 april, vier tussen 16 en 30 april, twee tussen 1 en 15 mei en twee tussen 
16 en 30 mei 

1991 eerste waarneming op 14 april, Botshol, meerdere exemplaren 
verder op 15 en 20 april 

Opmerkingen 
Net zoals de twee vorige rietvogels verschijnt de Rietzanger rond half april in ons land. Ook de 
Rietzanger heeft een voorkeur voor het Westelijk Havengebied/Halfweg, gezien het feit dat 20 van de 
32 meldingen uit dit deel van onze regio komen. 

Bosrietzanger 
totaal 21 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 29 april, Uiterdijken bij Crayenstein 

overige: vier tussen 1 en 15 mei en vier tussen 16 en 31 mei 
1989 eerste waarneming op 27 april, Noordkant Amsterdamse Bos 

overige: drie tussen 1 en 15 mei en twee tussen 16 en 31 mei 
1990 eerste waarneming op 26 april, Brettenpad 

overige: drie tussen 1 en 15 mei en drie tussen 16 en 31 mei 
1991 eerste waarneming op 9 mei, VTC Tigeno 

de andere waarneming was op 24 mei 
Opmerkingen 
De terugkomst van de Bosrietzanger vertoont een ander patroon dan de overige rietpieten. Op de 
eerste plaats arriveert de eerste zo'n twee weken later (eerste waarneming op 26, 27, 29 april, 9 mei 
niet meegerekend) en deze waarnemingen betreffen een enkel exemplaar. De meeste waarnemingen 
worden verspreid over de maand mei gedaan, waarbij er geen zwaartepunt in de maand mei is. 

Kleine Karekiet 
totaal 30 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 22 april, Halfweg 

overige waarneminge: tot 30 april vijf, één op 2 en één op 22 mei 
1989 eerste waarneming op 19 april, Bretten/Braak Sloterdijk 

overige: twee tot 30 april en vier tussen 1 en 15 mei 
1990 eerste waarneming op 13 april, Brettenpad 

overige: één op 30 april, vier tussen 1 en 15 mei en drie tussen 16 en 31 mei 
1991 eerste waarneming op 28 april, Groote Braak 

overige: twee tussen 1 en 15 mei en drie tussen 16 en 31 mei. 
Opmerkingen 
Er is een groot verschil in de waarnemingsdata van dé Kleine Karekiet. Zowel bij de eerste 
waarnemingen als bij de overige is er geen duidelijke lijn. Zo komen ze in '88 laat terug (eerste 
waarneming op 22 april), maar volgen de overige snel (vijf tot 30 april) en is in '90 de eerste vroeg (13 
april), maar volgen de overige pas in mei. 

Spotvogel 
totaal 27 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 4 mei, Nobelweg/Klein Danzig 

overige: tot 16 mei zes waarnemingen en één op 3 juni 
1989 eerste waarneming op 1 mei, Flevopark 

overige: vier tot 16 mei, één tussen 17 en 31 mei en twee tussen 1 en 15 juni 
1990 eerste waarneming op 12 mei, Vereenigde Binnenpolder 

overige: zes tussen 17 en 31 mei 
1991 eerste waarneming op 4 mei, Eendrachtspolder (Tigeno) 

overige waarnemingen: drie tussen 17 en 31 mei 
Opmerkingen 
De Spotvogel vertoont eenzelfde patroon als de Bosrietzanger. De eerste vogels komen laat terug 
(begin mei) en de hoofdmacht arriveert zo'n twee weken later. Er is echter een duidelijk verschil 
tussen de eerste twee jaar ('88 en '89) en de laatste twee jaar ('90 en '91), net als bij de Koekoek en 
enkele andere soorten. In '88-89 verschijnt de hoofdmacht in de eerste helft van mei in plaats van in 
de tweede helft. 
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Braamsluiper 
totaal 21 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 19 april, Amstelveense Poel 

overige: zes tot 30 april en één op 21 mei 
1989 eerste waarneming op 16 april, Zeeburgereiland 

overige: vier tot 30 april en één op 20 mei 
1990 eerste waarneming op 17 april, Diemen Zuid 

overige: vijf tot 30 april en één op 15 mei 
1991 enige waarneming op 20 mei 
Opmerkingen 
Met uitzondering van 1991 is de Braamsluiper zeer constant in zijn terugkomst. Dit zowel ten aanzien 
van de eerste terugkomende als ten aanzien van de hoofdmacht (15 van de 21 waarnemingen in de 
tweede helft van april). -

Grasmus 
totaal 26 waarnemingen 
1988 eersite waarneming op 23 april, betreft twee meldingen, Vijfhoek en Sloterdijk/Bretten 

overige: drie tot 30 april, drie tussen 1 en 16 mei en één op 22 mei 
1989 eerste waarneming op 27 april, gemaal Halfweg 

overige: drie tot 30 april en drie tussen 1 en 16 mei 
1990 eerste waarneming op 16 april, Halfweg 

overige: vijf tot 30 april 
1991 eerste waarneming op 24 april, Bretten 

overige: op 9, 10 en 21 mei 
Opmerkingen 
De Grasmus vertoont geen grote schommelingen in zijn terugkomst. De meeste waarnemingen (15 van 
de 26) zijn gedaan in de laatste week van april. Sovon—atlas: De Grasmus komt in kleine aantallen 
terug in april. De presentie bereikt een top in mei. De waarnemingen in april worden vooral gedaan 
op de zandgronden, in Zeeland en de duinen. In de kop van Noord-Holland, in het groene hart van 
Zuid-Holland en in de open delen van Friesland en Groningen lijken de eerste broedvogels pas in mei 
terug te komen. Door het zandige karakter van met name het Westelijk Havengebied, waar 17 van de 
26 waarnemingen vandaan komen, en de relatief kleine afstand tot de duinen zal de reden zijn 
waarom onze regio in dezelfde periode bewoond raakt als de zandgronden en de duinen. 

Tuinfluiter 
totaal 37 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 5 april, Muiden 

overige waarnemingen: zes tussen 16 en 30 april en één op 1 mei 
1989 eerste waarneming op 8 april, Boerderij Meerzicht, 2 ex 

overige: zes tussen 16 en 30 april en twee tussen 1 en 16 mei 
1990 eerste waarneming op 11 april, Eendrachtspolder (tuincomplex Osdorp) 

overige: één tussen 16 en 30 april en vijf tussen 1 en 16 mei (mn de le week) 
1991 eerste waarneming op 8 april, plaats niet bekend 

overige 12 en 30 april en drie tussen 1 en 16 mei 
Opmerkingen 
De eerste waarneming van de Tuinfluiter valt overwegend ver voor de overige waarnemingen. Dat 
kan er op duiden dat er elk jaar individuen vroeg terugkeren, ver voor de hoofdmacht uit. Deze 
eersten zijn redelijk constant (5, 8,. 8 en 11 april). De hoofdmacht is minder uitgesproken in de 
terugkomst. In '88 en '89 ligt de nadruk op de tweede helft van april, in '90 en '91 is dit berschoven 
naar de eerste helft van mei. Een zelfde patroon zagen we bij de Koekoek en de Spotvogel. 

Zwartkop 
totaal 43 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 6 april, Asd Bos, Sluiswachterswoning 

overige: vier tot 15 april (mn Asd Bos) en zeven tussen 16 en 30 april 
1989 eerste waarneming op 22 maart, J v Eyckstraat 

overige twee tot 31 maart, zes tussen 1 en 15 april, twee tussen 16 en 30 april en één op 9 mei 
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1990 eerste waarneming op 28 maart, twee meldingen uit de Osdorper Binnenpolder 
overige zeven tussen 1 en 15 april (mn in de le week), twee tussen 16 en 30 april en één op 
3 mei 

1991 eerste waarneming op 24 februari, park in Osdorp 
overige: vier tussen 1 en 15 april (mn 2e week), op 27 april en op 12 mei 

Opmerkingen 
Wanneer de eerste Zwartkoppen precies terugkomen is niet met zekerheid te zeggen. Sommige gaan 
helemaal niet weg, maar blijven overwinteren (o.a. waarneming op 24 februari). Duidelijk is het grote 
verschil jaarlijks tussen de eerste waarneming en de periode, waarin de meeste waarnemingen vallen. 
De eerste komt eind maart, begin april terug, de hoofdmacht arriveert in de eerste helft van april (21 
van de 43 waarnemingen). Toch arriveren er daarna ook nog een aantal (11 van de 43 in de 2e helft 
van april). 

Tjiftjaf 
totaal 43 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 14 maart, twee meldingen, Gein III en Frankendael 

overige: acht tussen 16 en 31 maart en twee op 1 april 
1989 eerste waarneming op 9 maart, Aziëhaven ^\j^ÊËi 

overige: acht tot 15 maart en vier tussen 16 en31 maart 
eerste waarneming op 12 januari, Oeverland 
tweede waarneming op 16 februari, Osdorp ^><^~-~— y 
overige: zes tussen 1 en 15 maart en drie tussen 16 en 31 maart " 

1991 eerste waarneming op 8 maart, Oeverlanden Nieuwemeer î >^ 
overige: twee tot 15 maart, drie tussen 16 en 31 maart en één op 3 april 

Opmerkingen 
Met uitzondering van de eerste waarneming in '90 is de terugkomst van de Tjiftjaf regelmatig: eerste 
waarneming in de tweede week van maart (8, 9 en 14) en de hoofdmacht in de overige weken van 
maart. De vroege data in '90 wijzen op overwinterende exemplaren. 
Sovon—atlas: "In maart kunnen al belangrijke aantallen Tjiftjaffen in ons land aanwezig zijn. De 
populatie is dan echter nog niet geheel terug, want de presentie bereikt pas in april en mei een top. 
Kleine variaties op hét seizoenspatroon worden ieder jaar vastgesteld; ze zijn doorgaans een gevolg 
van de wisselende weersomstandigheden. Het overwinteren in Nederland lijkt weersafhankelijker te 
zijn dan bij de Zwartkop, vermoedelijk doordat de Tjiftjaf insectivoor is en de Zwartkop 's winters 
onder andere van bessen leeft." 

1990 eerste waarneming op 12 januari, Oeverlanden Nieuwemeer 

Fitis 
totaal 42 waarnemingen 
1988 eerste waarneming op 31 maart, Meerzicht/excursiepad, 2 ex 

overige: negen tussen 1 en 7 april, drie tussen 8 en 14 april en één op 20 april 
1989 eerste waarneming op 20 maart, Gaasperplas 

overige: tien tussen 25 en 31 maart, twee tussen 1 en 7 april en één op 8 april 
1990 eerste waarneming op 18 maart, drie meldingen VWG excursie naar Marken 

overige: vier tot 31 maart en op 6, 16 en 26 april 
1991 eerste waarneming op 20 maart, Eendrachtspolder (Tigeno) 

overige: één tot 31 maart, één tussen 1 en 7 april en drie tussen 8 en 14 april 
Opmerkingen 
De Fitis vertoont geen regelmatige terugkeer in de eerste datum (10 tot 31 maart). De hoofdmacht 
vertoont een zelfde verschil. In '88 arriveerde deze in de eerste week van april en in '89 was dat de 
laatste week van maart. De laatste week van maart 1989 was dan ook uitgesproken lenteachtig. In 
1990 viel de eerste waarneming samen met prachtig weer. de laatste week van maart was echter koud 
en de hoofdmacht kwam meer gespreid, eind maart — begin april, aan. 
Sovon—atlas: "Het net wel of net niet aanwezig zijn van Fitissen in maart hangt nauw samen met het 
weer; de presentie in deze maand vertoont derhalve grote jaarlijkse schommelingen. Tijdens zacht 
weer worden massaal Fitissen gezien, bij guur en koud weer amper." 
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Nawoord 
U ziet, met gegevens van "slechts" vier jaar kan er al aardig wat gezegd worden over de terugkomst 
van onze zomervogels. Vooral bij soorten met veel waarnemingen (Grutto, Visdief, Koekoek, 
Gierzwaluw, Boerenzwaluw* Tuinfluiter, Zwartkop, Fitis en Tjiftjaf) zijn leuke trends te signaleren. 
Als er nog leden zijn die gegevens hebben willen zij die dan zo spoedig mogelijk zenden naar Ruud 
Vlek, archief VWG Amsterdam, Spuistraat 302 1012 VX Amsterdam. 

Ik hoop oprecht dat de komende jaren meer leden hun waarnemingen op schrift willen stellen en 
daarmee de trouwe inzenders en het fenologie-onderzoek van de VWG Amsterdam willen 
ondersteunen. 

Met dank aan: F. van Groen, C. de Kruif, H. en W. Kamp, E. Voogd, G. Blommensteijn, D. Constandse, 
F. Vogelzang, N. Jansen, voor het insturen van een waarnemingenlijst de afgelopen vier jaar, 
En extra dank aan: P. Tak, W. van der Waal, P. de Droog, N. Zwaagstra, J. van Blanken, J. Frieswijk, 
P. Marcus, voor het jaren achtereen insturen van hun waarnemingen. 
Tenslotte dank aan Frank Visbeen die dit artikel aanvulde met de gegevens over het weer. 
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W E I D E V O G E L B E S C H E R M I N G IN W A T E R L A N D 
Frank Visbeen 

Sinds 1982 vindt er in Waterland in het voorjaar weidevogelbescherming 
plaats. De nestbescherming wordt georganiseerd door het Samenwer
kingsverband Waterland. In het begin gebeurde het nog op kleine schaal, 
maar in 1990 vond de grote sprong voorwaarts plaats. In 1991 werd op 65 
bedrijven door ongeveer honderd vrijwilligers naar nesten gezocht. Op 
1350 hectare werden 2230 legsels gevonden en vervolgens beschermd (zie 
grafieken). 
In het weidevogelrijke gebied Waterland wordt een gedeelte van de 
graslanden aangepast beheerd d.w.z. veelal aangepast aan de weidevogels 
(de relatienotagebieden). Een groot gedeelte echter is boerenland zonder 
beheersbepalingen en ook daar broeden veel weidevogels. De Kievit en de 
Grutto zijn de meest algemeen voorkomende broedvogels, maar zelfs 
kritische soorten als Kemphaan en Watersnip broeden voor een gedeelte 
in vrij boerenland. Door nestbescherming kunnen vele weidevogellegsels 
beschermd worden. 
Naar nesten zoeken en het beschermen er van vereist ervaring. Zeker het 
vinden van goed verborgen legsels van vogels als Tureluur en Slobeend. 
Per bedrijf is een vast groepje vrijwilligers aktief, waarvan in ieder geval 
één persoon ervaren is in het zoeken naar en het beschermen van legsels. 
Het veldwerk betekent dat de vrijwilligers in de periode april tot en met 
juni één maal per week de percelen van een bedrijf bezoeken. De 
vrijwilligers zoeken de nesten van de weidevogels, zodat de boer er bij 
zijn veldwerkzaamheden rekening mee kan houden/ Regelmaat in de 
bezoeken is belangrijk want naast een hogere trefkans van de legsels is 
ook het contact met de boer van groot belang. Op zo'n moment kan er 
dan informatie uitgewisseld worden over het graslandgebruik en de te 
nemen maatregelen. 
Het nest is het meest kwetsbaar tijdens het maaien en wanneer er geweid 
wordt. De overlevingskans voor het legsel is in het eerste geval nul en in 
het tweede geval zeer klein. Belangrijk is dat de legsels op tijd 
opgespoord en gemarkeerd worden. De boer kan dan om het legsel 
heenmaaien of er kunnen beschermers over de nesten geplaats worden 
als er geweid wordt. Een groot percentage van de legsels komt dankzij 
deze bescherming uit. 
Het contact tussen de vrijwilliger en de boer is belangrijk om tot een 
goede samenwerking te komen. De praktijk is vaak dat de interesse voor 
eikaars werk groeit en dat er een duurzame samenwerking ontstaat. In 
Waterland is er van de kant van de boeren een grote interesse voor de 
nestbescherming. Er zijn nog steeds meer boeren die vrijwilligers nodig 
hebben om de legsels op hun land te beschermen. Het Samenwerkings
verband Waterland zoekt voor weidevogelseizoen 1992 dan ook vrijwilli
gers die samen met de boeren aan de slag willen om de weidevogels een 
handje te helpen (ervaring is niet vereist). Heeft u interesse gekregen, bel 
of schrijf dan naar de 

Milieufederatie Noord-Holland 
t.a.v. F.Visbeen of F.Parmentier 
Nicolaasstraat 2a 1506 BB Zaandam 
075 - 351598 (vragen naar Visbeen of Parmentier) 
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LET OP GRUTTO'S MET K L E U R R I N G E N ; E E N V E R Z O E K OM M E D E W E R K I N G 
Onderseek a a i e@a Grufctepopulatie 

Niko Groen 

In het kader van de evaluatie van beheersovereenkomsten wordt in de Schaalsmeerpolder (gem. 
Woraier) weidevogelonderzoek verricht. Hierbij is de Grutto {Limosa 1 limosa) als indicatorsoort 
gekozen. Vanaf 1984 zijn adulte Grutto's (320), en jaarlijks circa 250 gruttopulli geringd met een 
kleurring(en). 
Door de individuele herkenbaarheid van adulte Grutto's is onderzoek mogelijk naar broedplaat-
strouw, partnertrouw, broedsucces van individuele vogels, en dispersie in en buiten het onderzoekge
bied. 
In oktober 1991 is een begin gemaakt met de analyse van de gegevens over broedplaatstrouw. In het 
broedseizoen 1992 en 1993 zal nog op beperkte schaal veldonderzoek plaatsvinden. 
Voor analyse over de overleving van pulli ee dispersie van Grutto's zijn meer gegevens (aflezen van 
gekleurringde Grutto's) noodzakelijk om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Vooral 
waarnemingen van Grutto's esp enige afstand van het onderzoekgebied zijn van belang. 

Kleurringen en kleumngcombinaties van Nederlandse Grutto's 
Vanaf 1984 worden in de Schaalsmeerpolder (gem. Wormer) Grutto's met kleurringen geringd. Het 
betreft hier uitsluitend broedvogels en hun kuikens. De adulte Grutto's zijn met een unieke 4 of 
6—ringscombinatie geringd, de kuikens dragen alleen een jaarklasse-ring. Naast kleurring(en) draagt 
de vogel altijd een aluminiumring van het Vogeltrekstation Arnhem. De ringen zijn boven het 
loopbeen (Tibia) aangelegd dit met het oog op 'optimale' afleesmogelijkheden. Bij de 4-
ringscombinaties is altijd aan één poot de combinatie aluminium met een blauwe kleurring, bij de 
6-ringscombinaties is de aluminiumring links- of rechtsboven en volgt een kleurring rood, geel of 
zwart en hieronder bevindt zich een blauwe ring. Zowel voor de 4 als.de 6~ringscominaties geldt dat 
aan de poot waar geen aluminiumring is, er 2 of 3 kleurringen zijn aangelegd in de kleuren rood, geel, 
blauw of zwart. Voor 4—ringers is dubbel rood, geel, etcetera aan één poot mogelijk. 
Bij het aflezen wordt eerst de combinatie aan de linkerpoot afgelezen van boven naar beneden en 
dan de combinatie aan de rechterpoot, als voorbeeld RG/AB, deze vogel heeft aan de linkertibia 
boven een rode ring' en daaronder .een gele, aan de rechtertibia boven een aluminiumring en 
daaronder' een blauwe ring. Bij de Gruttokuikens is vanaf 1984 in het onderzoeksgebied aan de 
linkerpoot • de kleurring aangelegd en aan de rechterpoot een 5 mm aluminiumring van het 
Vogeltrekstation Arnhem. • Buiten het onderzoeksgebied 'is de kleurring rechts en de aluminiumring 
links, eveneens'aan'de tibia, aangelegd. • 
Omdat Grutto's tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden soms enige tijd in zout of sterk 
ijzerhoudend water fourageren-zal de aluminiumring na enkele jaren een sterk bruine aanslag 
vertonen, waardoor, deze op afstand, op een kleurring lijkt. 

•Ook de echte kleurringen zijn niet:kleurecht (geel verloopt naar oranje), na verloop van enkele jaren 
worden ze onder invloed van .UV licht flets, zodat de creatieve aflezer het palet naar eigen keuze kan 
aanvullen.. 

Jaarklasse profeet, alleen pu l l i ^.„ 

jaar klasse kleur v 

1984 rood (R) 
• 1985' geel (G) 

1986 groen (Q) 
1987 wit (W) 
1988 blauw (B) 

. 1989 gele ring i 
1990 gele ring 1 -/GA) 
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Mocht u een Grutto met kleurringen waarnemen dan kan u deze waarneming schriftelijk doorgeven 
aan onderstaand adres, hier kunt u ook met uw vragen terecht. Alle details zijn van belang voor de 
uiteindelijke identificatie. Indien mogelijk noteren: geslacht, leeftijd, gedrag, Amersfoord coördinaten, 
groepsgrootte, aantal kleurringen, bijzonderheden (bijv. snavel verbogen, links mank, etc). 
In Duitsland (Rieselfelder Munster) is ook een kleine populatie Grutto's met kleurringen geringd. 
Mocht een waarngenomen Grutto tot deze populatie behoren dan zal deze naar Munster worden 
doorgestuurd. 

Alle ingezonden waarnemingen zullen worden beantwoord. Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

Niko M. Groen 
Paardenkamp 49 
1541 XN Koog aan de Zaan 
Telefoon 075-312894/312045 

DE L A A T S T E G A T E N MOETEN WORDEN GEDICHT 
Ton Eggenhuizen 

Nu het broedseizoen 1991 er dik op zit en het nieuwe broedseizoen zich al weer voorzichtig aandient, is 
het tijd om de tussenbalans op te maken van ons broedvogel karteringsproject. Na een matige start 
kunnen we stellen dat er de laatste twee jaar al behoorlijk veel werk is verricht. Helaas komt dit werk 
voornamelijk van een vijftal fanatieke tellers. Onze voornaamste doelstelling, het in kaart brengen 
van de broedvogels van het stedelijke gebied Amsterdam, is op een aantal gebieden na, al aardig in 
zicht. We hebben hierbij aangenomen dat als op het formulier aangegevan is dat het kilometerhokje 
onvolledig is geteld, toch de meeste soorten (50-75%) broedend is vastgesteld. Zoals in de handleiding 
al was aangegeven zijn de aantallen paren van minder belang. 
Echter, er moeten nog een aantal delen van het stedelijk gebied worden geteld. Op de bijgaande kaart 
is aangegeven van welke gebieden dringend gegevens zijn gewenst. Deze kunnen ruwweg aangegeven 
worden met "Noord", "West", "Zuid/Amstelveen" en "Bijlmer". Ook van het Amsterdamse Bos zijn 
maar weinig gegevens binnen. Soorten die nog extra de aandacht verdienen zijn Turkse Tortel, 
Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Grote Lijster, 
Staartmees, Kneu en Wielewaal. De indruk bestaat dat deze soorten ook in de kilometer hokjes die wel 
zijn geteld, sterk zijn ondervertegenwoordigd. 
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Mogelijk ten overvloede, ook iedere losse waarneming van een baltsende of (mogelijk) broedende 
vogel is welkom. Ook van andere delen van het werkgebied (nu doorgaans redelijk tot goed 
onderzocht) zijn dit soort waarnemingen uiterst waardevol. Het kan namelijk een bevestiging zijn, 
maar ook waardevolle aanvullingen kunnen zo opgenomen worden. Zo heb ik tijdens ritjes door de 
stad in het voorjaar van 1990 voor heel wat hokjes broedende c.q. nestbouwende Eksters kunnen 
vaststellen, In veel gevallen zijn dit nog steeds de enige gegevens van deze hokjes, in een een aantal 
gevallen waren het aanvullingen en slechts een klein deel was toen al bekend. Zo kan je dus erg 
eenvoudig in korte tijd, relevante gegevens verzamelen. Ook van andere makkelijk te inventariseren 
soorten zijn nog te weinig gegevens binnen. Wie zou van een deel van Amsterdam bijvoorbeeld de 
Meerkoeten, Futen en Knobbelzwanen willen tellen? Met onder andere het tellen van deze soorten 
kan je een dankbaarheid van de veldwerkcommissie verdienen, een eer die al velen binnen de 
Vogel werkgroep die hun kilometerblokjes hebben ingestuurd te beurt is gevallen. 

Bij onderstaand adres zijn van de kilometerhokjes van Amsterdam gedetailleerde kaarten te 
verkrijgen, even een belletje en ze worden direct gemaakt en verzonden. Ook voor formulieren kunt u 
bij dit adres terecht. Overigens hoeft u niet van deze formulieren gebruik te maken. Alle lijstjes met 
daarbij aangegeven het kilometer hok, jaartal, waar nemer/neemster, indicatie van onderzoeksgraad, 
vogelsoort, broedcode en aantallen zien wij met uitermate veel plezier tegemoet. Met de medewerking 
van de Vogelwerkgroepleden kunnen we een schat aan gegevens verzamelen voor een allesomvattend 
boek over de vogels en vogelaars van Amsterdam. 

Ton Eggenhuizen 
Laurierstraat 17 
1314 HL Almere 
tel 03240-34839 
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WAARNEMINGEN IN D E R E G I O AMSTERDAM O V E R DE P E R I O D E S E P T E M B E R T / M 
NOVEMBER, ALSMEDE E N K E L E NAGEOMEN WAARNEMINGEN 

Peter Scholten 

Waarnemingen over de periode december 1991 t/m februari 1992 zo spoedig mogelijk naar de 
waarnemingensekretaris doorsturen, losse waarnemingen kunnen ook doorgebeld worden. 
Adres: Peter Scholten, Millingenhof 304,1106 KV Amsterdam, tel. 020-6971158 

Kuifduiker 
24-11-91 1 Nieuwe Meer, Jansen. Meded. R.Vlek. 
Kleine Zwaan 
06-11-91 2 Rijperweg, Frank Visbeen 
27-11-91 46 waarvan 8 le kj. Overleek, Frank Visbeen 
Kolgans 
Eerste waarneming: 14-10-91 4 Ten N. van Uitdam, Frank Visbeen 
Grauwe Gans 
02-09-91 9 ZW Schiphol, Peter Scholten 
26- 10-91 ZW Millingenhof, Peter Scholten 's avonds en 4s nachts sterke trek. 
27- 10-91 1000 ZW Millingenhof, Peter Scholten; 
Tussen zonsopgang en ongeveer 9.00 uur sterke trek. Diverse grotere en kleinere groepen. 
12-11-91 7 ZW Excursiepad, Paul Marcus 
29- 11-91 50 ZW Langswater, Paul Tak 
Brandgans 
30- 11-91 12 ZW Waterland, Frank Visbeen 
30-11-91 7 Ten N. van Uitdam, Frank Visbeen 
Nijlgans 
Regelmatig waargenomen Osdorper Binnenpolder, Jan van Blanken, Paul Tak. 
Maximum 20-10-91 28 exemplaren, Osdorper Binnenpolder, Frank van Groen 
Smient 

2 9 Osdorper Binnenpolder, Jan van Blanken 
6 Q Boezemgebied, Paul Marcus 
Enkele Bretten—Groote Braak, Paul Marcus 
Enkele Boezemgebied, Paul Marcus 

19- 08-91 
17-09-91 
23-09-91 
23-09-91 
Krakeend 
22— 09—91 60 Diemerzeedijk, Frank van Groen' 
Krooneend 
11-08-91 1 9 Waterlandse Zeedijk, Ruud Vlek 
Toppereend 
20- 10-91 1 Cf Gemaal Halfweg, Frank van Groen 
Nonnetje 
25-12-91 3 CS Bullewijkerplas, Will Schep 
Bruine Kiekendief 
In september regelmatig Houtrakpolder en omgeving. Paul Marcus, Paul Tak. 
Na september alleen nog 10—10-911 Cf ZW Machineweg, Paul Marcus 
Blauwe Kiekendief 
23- 08—91 1 Cf Houtrakpolder, Jan van Blanken 
In september regelmatig Houtrakpolder en omgeving. Paul Marcus 
Eerste waarneming slaapplaats Oeverlanden Nieuwe Meer 12-11—91 3 exemplaren, Paul Marcus 
Havik 
28-11-91 1 Cf Rontgenstraat, Willem van der Waal Greep stadsduif van balkon. 
Buizerd 
Regelmatig 1—3 exemplaren waargenomen. 
Hoogste aantallen: 22-09-91 14 Koekamp, v.d. Hof. 
06-10—91 13 De gehele middag rondcirkelend boven Schiphol. Peter Scholten 
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H. v.d. Werken, Zo dood als een dodo. De magere geschiedenis van een vette vogel. Artis 24e jrg. nr. 2 
juli/aug. 1970 (schenking W. van der Schot). In 1626 werd door Hollandse zeevaarders een levende Dodo van Mauritius 
naar Amsterdam gebracht. Kort na 1681 stierf de soort voor goed uit. 

B. Ontvangen regionale vogeltijdschriften: 

Anser (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) sept. 1991 nr.3 
- Van Gierzwaluwen. Gestoorde vrouw voelt zich aangevallen door kolonie Gierzwaluwen aan haar huis. 
- Meer noten op hun zang. Over zang-imitatie door diverse vogelsoorten. 

Anser dec. 1991 nr. 4. 
- Historische schets van de Kleine Zwaan langs de Zuiderzee/Usselmeer/Delta- en Randmeren. 

- Huiszwaluw inventarisatie op de Noord Veluwe in 1991. Achteruitgang in Harderwijk, maar niet overal. 

De Duinstag (VWG Katwijk) 6e jrg. nr. 3/4 dec. 1991. 
- Broedvogelinventarisaties 1991 van Katwijk en de Koepelduinen (tussen Katwijk & Noordwijk). 
- Vijverberg en de Griel. Over het laatste vooroorlogse broedgeval van de Griel bij de Wassenaarse Slag (1924). 
- Alaska, waar het OOSten hét westen raakt. "De enige plek waar ik een groep van 500 Grote Burgemeesters zag". 

Ficedula (Twentse Vogel werkgroep) 20e jrg. nr. 3, okt. 1991 
- De broedvogels van het Witteveen. Bijna 60 paar Roodborsten op 510 ha. 
- De ontwikkeling van de reiger-kolonie op Twickel. Grote kolonie: 184 p.in 1990. 

Ficedula 20e jrg. nr. 4 , dec. 1991. 
- Doortrek over telpost Usselerveen 1991. 

- BMP-inventarisatiestUWWal t.O. van Oldenzaal. Topspot voor Kleine Bonte Specht: 7 paar. Boomklever 34 p. 

Fitis (VWG Zuid-Kennemerland, 40 jaar; proficiat!), 27e jrg. nr. 3, najaar 1991, jubileumnr.: 

- Bijna 40 jaar vogeltrek tellen bij Bloemendaal aan Zee. Vooral veel minder Bonte Kraaien. 
- Bij de 100ste sterfdag van J.P. van Wickevoort Crommelin (1830-1891). Groot Haarlems ornitholoog. 
- Waarnemingen van Steppehoenders in de Zandvoortse duinen (1859/1863-1864). Talrijke vluchten'. 

Fitis jrg. 27 nr. 4 dec. 1991 

- Aantal broedparen van meeuwen in Zuidkennemerland 1989-1990. Kolonies op daken in IJmuiden t.g.v. de vos. 

- Watervogel-tellingen in Zuid Kennemerland 1990-1991. Relatief veel dodaarzen, krakeenden en waterhoenders. 
- Rietganzen in de Haarlemmermeer! 974-1990. Nog lage aantallen: max. 570 ex. in Z.O. Haarlemmermeer. 
- Najaarstrek bij Parnassia in 1990. De topdagen voor het landtrekgeweld vielen begin en half oktober. 

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 6 nr. 3, dec. 1991 
- Nestkastonderzoek Loenermark. 

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 11e jrg. 1991 nr. 2 

Verslag van de Internationale watervogeltellingen 1981-1990 in Noord-Holland. Ganzen rond Amsterdam. 

De Graspieper (SVN) 11 e jrg. 1991 nr. 3 
- Het voorkomen van de Draaihals in Noord-Holland van augustus 1988 t/m juli 1990. Slechts 1 ex. Diemen. 
- Gedrag van de Zwarte Spechten in het Noord-Hollands Duinreservaat. Artikel verdient ethologie-prijs. 
- Voorjaarsslaapplaats van gele kwikstaarten in de oeverlanden van het Nieuwe Meer. Tot max. 100 ex. (1987) 

De Graspieper (SVN) 11e jrg. 1991 nr. 4 
- Meetnet weidevogels Noord-Holland 1987-1991. 

- Ruiende Knobbelzwanen langs de Afsluitdijk. Tot ruim 800 ex. in juni 1986, m.n. uit Groningen & Friesland. 
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De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 15e jrg. nr. 5, okt. 1991 
- Door het moerasbos de bomen niet meer zien. 

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 15e jrg. nr. 6, dec. 1991 

- Usvogels als raamslachtoffer . In Zaandam alleen in 1991 vijf gevallen. 
- Ijsvogels in het Twiske. Nog beperkt tot wintervoorkomen, broeden mogelijk door ijsvogelwand. 

- De moerasbodem golft van opwinding. Overzicht van pro- en contra-argumenten in de moerasbosA7eenweide-diskussic. 

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen) jrg. 19, 1991 nr.3 

- Voorkomen van de Buidelmees als broedvogel in Groningen. 45 broedpogingen, wv. 17 in de gemeente Groningen. 
- Steppe-achtige taferelen langs de Dollard. Door braaklegging van een polder broedden 3 soorten Kiekendieven. 
- Waarnemingenrubriek. Vangst van Kleine Zwartkop 20 april 1990 op Rottumeroog (met foto). 
De Korhaan (VWG het Gooi & omstreken) jrg. 25 nr. 4, okt. 1991. 
- Welke vogels komen er in de tuin? Aanzet tot een tuin-omithologisch onderzoek, door Dick Jonkers. 
- Herfsttrek telpost Corversbos 1989. Ruim 100.000 vogels geteld, van 108 soorten. Ongestuwde landtrek! 

De Korhaan jrg. 25 nr. 5 , dec. 1991. 
- Oe ve rzwal u wko I on i es in 1991 in het Gooi. Slechts drie kolonies, totaal 40 p. 
- Huiszwaluwnesten in het Gooi e.o. in 1991. Vrij stabiel: 739 p. in 1990, in 1991 718 p. 

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 34e jrg. nr. 5 nov. 1991. 
- Slaaptrek bij overwinterende ganzen. Weinig plaatstrouw gedrag. 

- Het voorkomen van futen in de Stad Utrecht. Zeer kleine populatie, 7 paar, w.s. door ontbreken nestgelegenheid. 

De Kruisbek 34e jrg. nr. 6, dec. 1991. 

- Geelpootmeeuwen in de provincie Utrecht. Eerste ontdekking in de stad Utecht, febr. 1991. 

Meerkoet (Natuur & Milieufederatie Wierhaven) nr. 3 sept. 1991 
- Broedgeval van de Roek in Medemblik (1991). Eerste broedgeval boven het Noordzeekanaal sinds 1962. 
- De Strandleeuwerik als doortrekker door Wierhavenland. Eenmaal een groep van 50 ex., november 1948. 
Meerkoet nr. 4 dec. 1991. 
- De Kerkuil in de Wieringermeer in 1991. Een paar broedde, zonder succes. 
- Overzicht tellingen VOgeltrektelpost Den Oever. 12 okt. 1 langstrekkende Notekraker. 'Toen werd er even gejuicht!" 

De Mourik (VWG Nijmegen) jrg. 17 nr. 2, 1991. 
- De Geelgors in het grensgebied (1966-1989). Teruggang van >50%. 

Noord-Hollandse Milieukrant nr. 2 april 1991, nr. 3 juni 1991, nr. 4 sept. 1991 
- Van veenweide naar moerasbos. Diverse diskussiestukken over het laten verruigen van graslanden tot bossen. 
- Schiphol is een moreel probleem. 
- Kappen in het Sarphati-park. 

De Skor (VWG Texel) jrg. 10 nr. 5, dec. 1991. 
- Raddes boszanger gehoord."Uitgaande van de wetten van de logica meen ik toch dat ik een Raddes boszanger hoorde". 

- Kleine Goudplevier op Texel. Over de staart heenstekende vleugelpunten en handpenprojectie; 2e voor Texel! 

- Waarnemingenrubriek. Een indrukwekkende lijst interessante najaarsgasten. Omissie: Kleine Burgemeester 3e w. okt. 

De Tringiaan (Tringa, Vogelwerkgroep Schagen) 14e jrg nr. 6, okt. 1991 
- De torenvalk in 1989. Gedragsaspecten op basis van 600 waarnemingen 

De Tringiaan 14e jrg nr. 7, nov, 1991 
- Waarnemingen van de Sneeuwuil in Nederland 1900-1989. Slechts 16 gevallen tot 1981. 
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De Tringiaan 14e jrg. nr. 8, dec. 1991. 

- de Lepelaarpoelen. Onze gewaardeerde medewerkster Petra de Goeij met een idee, ook toepasbaar rond Amsterdam. 

Vogelnieuws 1991 nr. 3, waarin 
SOVON-Nieuws 4e jrg. nr. 3, sept. 1991. 

- BSP niet-broedvogels 2e jaar. In 1989 en 1990 veel Ijsvogels en Smellekens. 

Vogelbescherming Nieuwsbulletin 3e jrg. nr. 4 sept. 1991 
- Reparatiewetgeving, n.a.v. de Europese vogelrichtlijn. Verbod op verstoring van nesten aan gebouwen. 
- Toekomst van de Oostvaardersplassen. 
- Roofvogels vervolgd. Totaal 80 vogels, m.n. in Drente, Brabant en Limburg. 
- Zwaluwenjaar. Over kunstmatige, betonnen, oeverzwaluwen-wanden. Broedt nu 230 paar! 

Vogelnieuws 1991 nr. 4, waarin 
Vogelbescherming Nieuwsbulletin 4e jrg. nr. 5, dec. 1991 

- Samenwerking Rijkswaterstaat en Vogelbescherming. Bijv. bij knooppunt Holendrecht: 2300 p. Kokmeeuwen en 
83 p. Visdief. In de middenberm bij het Nieuwe Meer: 600 p. Kokmeeuwen en 700 p. Visdiefjes. 
SOVON-Nieuws 4e jrg. nr. 4, dec. 1991. 

- Eerste resultaten BSP-broedvogels 1991. Populatietrends van IJsvogel (45 p. tegen 100 in 1990), Grote Gele Kwik 
(125 p. Z.Limburg, 27 p. Twente & Achterhoek) Blauwe Reiger (laatste jaren 1000 p. RBrabant) Roerdomp (Oost-Gelderland 
16 p., Weerribben 10 p., Biesbosch 0 p., Nieuwkoop 6 p., Oostvaardersplassen 12 p.), Geoorde Fuut 90 p. Vooruit gingen 
Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Patrijs., het Paapje is in cultuurland uitgestorven. Terugval van Velduil (100 p. in 1990, 
30-40 p. 1991), 10 broedpogingen van de Grauwe Kiekendief, verdere afname Purperreiger (230 p. in 1990), in Nieuwkoop 
afname tot 80 p. (120 p. in 1990). 
±520 p. Lepelaars broedden: daarvan 270 p. in Flevoland, 210 p. op de Wadden-eilanden, 16 p. Zwanewater , 
23 p. Deltagebied en 0 p. Naardermeer. Verdere opmars van de Buidelmees (> 140 p.). Grauwe Klauwier nog goed in Drente en 
op de Veluwe. Een zeker en een mogelijk broedgeval van Rode Wouw en Slechtvalk (op een gebouw, 2 jongen). 
20 p. Roodmussen. Broedverdachte gevallen van Grote Kruisbekken op de Veluwe (46), N. Brabant (8) en in de duinstreek. 
Twee Ruigpootuilen zijn gehoord op de Veluwe. Nog 24 p. Ortolanen, verdere afname in Limburg. Ook Grauwe Gors minder, 
10 p. in Zeeuws Vlaanderen. Toename van de Raaf tot 64 p., nog alleen op de Veluwe. Spectaculaire toename van de 
Zwartkopmeeuw: 125 p. (m.n. in het Deltagebied, een kolonie van 60 p.). 

De Winterkoning (VWG Castricum) 26e jrg. nr. 4,1991 

- Mogelijke herkomst van de Zwarte Mezën-invasie in 1989. W.s. Noord- en Oostduitsland en Polen. 

- Massale slaaptrek van Zwarte Sterns naar het Balgzand. Max. 47.000 op een avond, 2e week augustus. 

De Groene Hollander (St. Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland) nr. 17/18, okt. 1991 
- themanummer over begrazing in diverse natuurgebieden. 

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdam) oktober 1991 en december 1991 
- Vleermuizen en ecologie. Laatvliegers in het Vondelpark. 

Bovengenoemde regionale vogeltijdschriften circuleren in een leesmap onder leden van de VWGA. 
Voor deelname aan deze leeskring kan men zich opgeven bij Henk de Groot tel. 6414014. 
Bibliotheek & Archief van de VWGA zijn te raadplegen op afspraak bij 
Ruud Vlek, Spuistr. 302, 1012 VX Amsterdam, tel. 6279024/5254781. 

N.B. Leners dienen het geleende zelf terug te brengen (bijv. leesmap 24, wie heeft haar?). 
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