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EXCURSIEPROGRAMMA VOORJAAR 1990 

Zondag 1ft maart: fietstocht door Waterland naar Marken (en weer terug). Een traditionele tocht van 
de VWG om de weidevogels die weer teruggekeerd zijn te begroeten. We verzamelen bi j het 
tankstation aan het begin van de Schellingwouderbrug en we vertrekken daar om 9.00 uur. Opgave 
vooraf is niet nodig, dus zorg er voor op t i jd aanwezig te zijn! 

Zondag 22 april: fietstocht door het recreatiegebied Spaarnwoude. We verzamelen op de P-fR 
parkeerplaats voor station Sloterdijk, waar we om 8.30 uur vertrekken. Ook voor deze excursie is geen 
opgave vooraf noodzakelijk. Wel zoeken we nog enkele leden uit Amsterdam—west die het gebied 
goed kennen en die voor die dag de leiding op zich willen nemen (het belangrijkst is een route uit te 
stippelen langs de leukste plekjes). 

Hemelvaartweekend np Vlieland: vanaf woensdagavond 23 mei t /m zondag 27 mei kamperen we op 
'de Lange Paal' te Vlieland. Het is een zelfverzorgings-kamp, hetgeen inhoudt dat een ieder op eigen 
gelegenheid reist en voor zijn of haar eigen tent en eten zorgt. Al is onderling contact voor een l i f t of 
een plekje bij iemand in de tent natuurlijk mogelijk. 

Zaterdag Q juni: fietstocht door het zuidoostelijk deel van de regio. Deze keer zoeken we leden uit 
Amstelveen en Zuid—oost die een leuke route in dit gebied willen uitzetten om degenen die daar nooit 
komen eens rond te leiden. Bel even met iemand van het bestuur. In de volgende Gierzwaluw wordt u 
dan nader ingelicht over t i jd en plaats van vertrek. 

H E T V E L D W E R K „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
Plannen van de Veldwerkcommissie voor het komende broedseizoen. 

De Veldwerkcommissie heeft zich op een onlangs gehouden vergadering gebogen over een voor de 
leden interessant veldwerkprogramma. Als uitgangspunt is hierbij gekozen dat ieder l id naar gelang 
van zijn/haar kennis en bechikbare t i jd daarin kan participeren. Al deze activiteiten zijn erop gericht 
onze bestaande kennis over het voorkomen van vogels in en om Amsterdam in kaart te brengen. Het 
b l i j f t de bedoeling deze informatie uiteidelijk te bundelen in een binnen enkele jaren te publiceren 
Avifauna van Amsterdam & omstreken. Voorwerkzaamheden daarvan zijn al in een vergevorderd 
stadium. In de volgende Gierzwaluw zullen we hierover uitvoeriger berichten. 
Ook dit jaar ontvangt ieder lid een handleiding en een waarnemingskaart van ons regionaal 
Atlasproject. Dit is er speciaal op gericht onze lacunes weg te werken wat betreft het voorkomen van 
broedvogels in het stedelijk gebied van Amsterdam. De respons over het broedseizoen van 1989 was 
aan de lage kant. Op een totaal van 400 kilometervakken zijn 75 waarnemingskaarten ingestuurd. 
Daarvan hebben 30 betrekking op het Westelijk Havengebied, waar de Veldwerkcommissie zelf 
geïnventariseerd heeft. Slechts door ongeveer 10% van de leden zijn de resterende waarnemingskaar
ten ingevuld! Het moet echter mogelijk zijn dat ieder lid in zijn eigen woonomgeving waarnemingen 
noteert en deze schriftelijk, hetzij telefonisch doorgeeft aan de Veldwerkcommissie. Het is dus niet 
pertinent noodzakelijk dat iedereen een bepaald kilometervak in zijn geheel op broedvogels 
inventariseert. Uw tuin—waarnemingen zijn ook van harte welkom. 
Uit bijgaand kaartje kunt u zelf opmaken van welke kilometervakken nog geen of te weinig 
informatie binnengekomen is. Wi j hopen dat iedereen mee wil werken om de lege plekken op te 
vullen. De Veldwerkcommissie zal zelf weer een slecht onderzocht gebied voor zijn rekening nemen. 
Dit jaar is de keuze gevallen op atlasblok 25-55, te weten de omgeving van Ouderkerk aan de Amstel, 
zuid—oost Amstelveen en Polder de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder in atlasblok 26-54. Mensen 
die zin hebben hierbij te helpen kunnen zich daarvoor opgeven. 

Roy de Haas & Ruud Vlek 
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=wei g e i n v e n t a r i s e e r d , geen l e d e n w o o n a c h t i g 
^ 1 = n i e t geïnventariseerd, w e l l e d e n w o o n a c h t i g 
£0 = w e l geïnventariseerd, w e l l e d e n w o o n a c h t i g 

iWkehrfribrue--̂  
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Het complete activiteitenprogramma ziet er dan als volgt uit: 

1. Het regionaal atlasprojekt. Zie hierboven en de bij de 
volgende Gierzwaluw bijgevoegde handleiding (contactper
soon: Roy de Haas, tel. 170082). 

2. De voorjaarsfenologie. Bij het komende nummer van de 
Gierzwaluw treft u weer een lijst aan, waarop u uw eerste 
waarnemingen van de zomervogels kunt noteren. In hetzelfde 
nummer zult u een artikel aantreffen, waarin de resultaten 
van voorafgaande jaren nog eens samengevat worden. De 
gegevens hiervan zullen ook weer gebruikt worden voor de te 
publiceren Avifauna van Amsterdam h omstreken I contact
persoon: Ruud Vlek, tel. 279024). 

3. Park—inventarisaties willen we weer gaan uitvoeren in het 
Amsterdamse Bos, het Vondelpark en liefst ook in andere 
parken in Amsterdam, waar nog weinig systematisch wordt 
gekeken (bijv. Oosterpark, Flevopark, Beatrixpark en 
Sloterpark). Wanneer u interesse heeft een van de genoemde 
parken in uw omgeving op broedvogels te onderzoeken, geef 
dat dan door aan een van de veldwerkcommissie—leden. Met 
name voor de jaarlijkse Vondelpark—inventarisatie zoeken we 
nog leden die een of meer rondes voor hun rekening willen 
nemen. 

4. De Broedvogel—inventarisatie Halfweg wórdt wederom 
door een vaste waarnemersgroep uitgevoerd (contactpersoon: 
Frank van Groen, tel. 6653852). 

5. Ook in 1990 wordt de Noordkant van het Amsterdamse Bos 
traditiegetrouw geïnventariseerd op vogels. Voor alle leden die 
hun kennis van de vogelzang willen vergroten of aanscherpen 
of die gewoon willen meehelpen met de inventarisatie zijn van 
harte welkom, daar de vast telploeg enigszins is uitgedund 
(contactpersoon: Frank Visbeen, tel. 223922) 

6. SO VON—Bi jzondere Soorten Project. Het gaat hierbij om 
het systematisch inventariseren van zeldzame en schaarse 
broedvogels en kolonie—vogels in onze regio. Voorbeelden 
hiervan zijn soorten als Roerdomp, Bruine Kiekendief, Visdief, 
Oeverzwaluw. (Contactpersoon: SOVON—districtscoördinator 
Hans Groot, tel. 023-376735). 

7. Huissswaluwen telling 1990. Ook dit jaar worden weer met de 
vaste tellers in juli—augustus de broedkolonies van Huiszwa
luwen geteld. De resultaten van afgelopen jaar zullen in een 
afzonderlijk rapport aan de tellers en geïnteresseerden worden 
toegestuurd (contactpersoon: Ruud Vlek, tel. 279024). Er zijn 
ideeën om dit project de komende jaren uit te breiden met het 
tellen van Boeren— en Oeverzwaluw in onze regio. 

8. Balgen— ondersoek in Zoölogische Musea. Ten behoeve van 
de Avifauna van Amsterdam & omstreken is een begin 
gemaakt met het uitzoeken van de balgencollectie van het 
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Zoölogisch Museum Amsterdam, waar veel in onze regio dood gevonden vogels worden bewaard. De 
eerste verrassende resultaten van dit project zullen in een van de komende nummers van de 
Gierzwaluw worden gepubliceerd. Het is ook nog de bedoeling dat de balgencollectie van het 
Natuurhistorisch Museum te Leiden op Amsterdamse gevallen wordt onderzocht. Geïnteresseerden 
die willen helpen bij dit omvangrijke, maar zeer interessante karwei kunnen zich opgeven bij Ton 
Eggenhuizen (tel, 03240-34839). 

Om de voortgang van onze Atlas-activiteiten te begeleiden en de respons erop te verbeteren zullen 
we in de loop van het broedseizoen een belronde onder de leden houden. Natuurlijk staat het iedereen 
vri j met ons contact op te nemen, en eigen ideeën en initiatieven naar voren te brengen. Vanaf dit 
jaar geldt de nieuwe regel: bent u Vogelwerkgroep-lid, dan bestaat uw contributie ook uit het 
invullen van de broedvogel—waarnemingskaart van uw woonomgeving! 
Verder staat het iedereen vr i j zoveel mogelijk de natuur in te gaan. 
U hoort nog van ons ... 

GANZEN K I J K E N IN ZUID—WEST F R I E S L A N D OP 9 D E C E M B E R 1989, 
E E N E X C U R S I E V E R S L A G 

Mia Verberne 

In een opwelling van bemoeizucht, lichtzinnigheid dan wel dwangmatige offerbereidheid heb ik 
beloofd een verslagje te maken van bovengenoemde excursie. Nu ben ik pas zeer onlangs tot de 
vogelwerkgroep toegetreden, en wel om er iets over vogels te leren, want ik weet er geen bal van, dus 
wat matig ik mij eigenlijk aan? Maar ja, een vogelwjsrkgroep, daar moet toch iets voor gedaan 
worden, geen gezeur. Onder het motto uOud geleerd, toch gedaan" zal ik mijn bijdrage leveren aan de 
eeuwige kroniek van de vogelliefde. Misschien voor de doorgewinterde vogelaar iets om te lachen, zo 
niet te gieren. 
We vertrokken om ongeveer 9 uur, met plusminus 5 auto's en om en nabij de 20 mensen dacht ik, 
mannetjes en vrouwtjes, in welke verhouding weet ik niet, ik ben nog niet zo snel met de kijker. Nadat 
Martijn mij eerst met een boeiend exposé over vleermuizen had overdonderd, genoot ik het voorrecht 
bij Annelies en Hessel in de auto te mogen plaatsnemen. Tof dus. Jaloers nagestaard door de 
frikadellen en nasi-ballen in hun glazen kooitjes op het Stadionplein gingen we, onder een 
veelbelovend uitziende hemel, naar de polders en het land daarachter. Onderweg waren er 
Torenvalken, Buizerds en Bonte Kraaien, maar in Friesland leek het aanvankelijk stilletjes. Annelies 
leidde de karavaan echter feilloos geprogrammeerd naar de plekken waar "ze" moesten zitten. De 
eerste groepen (jullie weten natuurlijk wel hoe groot die groepen ongeveer zijn hè?) vonden we in de 
buurt van Ijlst: veel Kolganzen en enkele Kleine Rietganzen, de eersten volgens Annelies al op het 
gehoor herkenbaar aan hun wat 'hysterisch* commentaar. (Ik vond deze omschrijving in geen enkele 
gids terug, terwijl ik hem wel doelmatig vond). Via IJlst, waar het verder een wat dooiige boel was, 
nooitgedacht, reden we naar Oudega en daar werd, behalve Kolganzen en Brandganzen, ook datgene 
waargenomen, waaraan de beproefde vogelaar zijn of haar geluk ontleent: 2 Sneeuwganzen en 1 
Blauwe (Sneeuw)gans! (? de laatste niet in Peterson). De flauwerds gingen wel steeds achter een hekje 
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staan en het had heel wat voeten in de aarde voordat iedereen ze had waargenomen. Voor Peter (of 
Willem) was het de 280ste soort (of de 82ste of de 820ste) en de dag kon niet meer stuk. Er vielen wat 
kleine buitjes als we in de auto zaten, maar zodra we ons sportief buiten de wagen opstelden, klaarde 
het op. En net voordat de gedachte aan koffie een obsessie werd en de belangstelling voor ganzen 
dreigde te verdritigèri, vonden we in Woudsend (dacht ik hoor) een gelegenheid voor troost en warme 
chocola en appeltaart Jullie moéten namelijk weten dat, als in Friesland de Ganzen komen, de 
watertoéristen juist verdwijnen, godlof, en de horeca eensgezind zijn tenten sluit. Er moet immers 
gebreeuwd en geteerd worden? En wie haalt het nu in zijn hoofd in de winter dit sompige stuk 
binnendijks land te bezoeken? Wi j dus. Verder! Tussen Heeger- en Slotermeer door, schitterende 
atmosfeer en weer vele ganzen, links en rechts, soms zeer laag overkomend, zodat we ook hun buikjes 
mochten determineren. Soms een bij al die drukte en dat lawaai wat peinzende Buizerd op een 
paaltje. Voorbij de Fluessen afbuigend naar het noordwesten gingen we in de richting van het 
IJsselmeer. Ten westen van Workum weer even de auto uit, er waren Wulpen, (mijn eerste Wulpen! 
Voor iedereen is er een eerste keer geweest -.) "Kemphanen" hoorde ik iemand zeggen, "Hé, nog een 
Kwikstaart". Er waren overvliegende Brandganzen en vele watervogels, maar te ver om te herkennen, 
ook niet vanaf het platform, waar het zicht verder maar de wind harder was. Toch werd het weer 
steeds luisterrijker en de tocht langs het IJsselmeer via Hindelopen naar het zuiden steeds meer een 
luxe plezierreisje, een ganzensafari. In de buurt van Warns hebben we lang over het water staan 
kijken. De zee was glad met violette en roze tinten, door scheuren in het prachtige wolkendek kwam 
hevig oranje licht. Op het water dobberden honderden bolletjes, kommatjes, streepjes. "Waardeloos 
licht natuurlijk om te determineren" zie iemand, maar de nog niet op tellen en herkennen 
geconditioneerde beginneling gaf zich weerloos over aan zoveel moois. Toch noemde men namen: 
Brilduikers, Tafeleenden, Kuifeenden, Bergeenden, 

Op het laatste stukje langs Rif en Klif ontdekte Annelies tot haar grote genoegen nog een troep 
Grauwe Ganzen. "Ze zijn met die oranje wortel in hun hoofd een heel klein beetje lachwekkend," zei 
ze liefdevol. Daarna was het plotseling bijna nacht, nevelig en donker, en was het hoog t i jd om terug 
te gaan. Maar niet nadat op een drassig plekje de Amsterdamse was afgezet die, heel eigenaardig, in 
dit land van mist en mest haar weekend wenste door te brengen. 
Hartelijk dank aan de organisatoren, het was een weldadig gebeuren. Alleen de Roodhals heeft zich 
niet echt laten zien, er moet iets te wensen overblijven. 



De Gierzwaluw Tl (1989), ar. 4 

V E R S L A G VAN ACHT JAAR BROEDVOGELONDERZOEK BIJ H A L F W E G 
Frank van Groen 

Sinds 1982 wordt het zogenoemde Boezemgebied gemaal Halfweg volgens de BMP-methode 
geïnventariseerd. Inventarisatieverslagen van de jaren '82-~>84 van dit gebied verschenen eerder in de 
Gierzwaluw (van Groen 1982, van Groen 1983, van Groen 1985). Het broedvogelmonitoringproject 
(BMP) van SOVON ging in 1984 van start. Gegevens van de twee inventarisaties van voor de start van 
het BMP 1982 en 1983) zijn achteraf volgens BMP-criteria uitgewerkt, zodat alle gegevens 
vergelijkbaar zijn. In 1987 is het gebied slechts 7 keer bezocht, tegen normaal 12 a 16 keer. Het laatste 
bezoek viel bovendien op 1 juni zodat voor een aantal soorten de aantallen wat te laag zijn 
uitgevallen in dat jaar. 

Ligging en terreinbeschrijving 
Kaart 1 geeft de ligging van het proefvlak weer, met in het zuiden de spoorlijn Amsterdam—Haarlem, 
in het oosten het volkstuinencomplex de Groote Braak en in het noordwesten het recreatiegebied 
Spaarnwoude, Het gebied is ongeveer 140 ha groot en wordt doorsneden door een afwateringskanaal 
dat het Noordzeekanaal met de Ringvaart rond de Haarlemmermeer verbindt. 
Kaart 2 geeft een globaal beeld van de vegetatie van het gebied. Vooral riet en ruigtes met 
overgangen naar wilgenstruweel domineren het terrein. Sinds 1987 is de noordwesthoek van het 

dijkje wabeY J-f door riet öedcvwmee^ vegetate ^ï^ïeipod 
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gebied in gebruik als luzerneveld. Voor die t i jd bestond het zuidelijk deel van dit veld uit grasland en 
op het noordelijk deel werden afwisselend aardappels, bieten en mais verbouwd. In de loop van de 
onderzoeksperiode zijn de wilgen en andere bomen en struiken fl ink omhoog gekomen, waardoor het 
terrein nu een wat minder open karakter heeft dan vroeger. 
Vanaf 1985 wordt het centrale deel van het rietveld langs de spoorlijn jaarlijks gemaaid. Sinds 1984 is 
aan de oostzijde van het inventariseringsgebied het volkstuinencomplex de Groote Braak in gebruik. 
Voor die ti jd liep het rietveld wat verder door naar het oosten met uiteindelijk een akker als grens. In 
datzelfde jaar werd de oude Spaarndammerdijk ten zuidwesten van het gemaal geëgaliseerd en 
werden ten zuidoosten van het gemaal de bosjes op het recreatieterrein gedund. 

In het vroege voorjaar van 1981 werd het pomphuis bij meertje I (de Lange Bretten) weggehaald. De 
waterstand wordt er sinds die t i jd niet meer geregeld. Voorheen was de waterstand er veel lageT dan 
nu. Er broedden toen Kluten en pleviertjes. In het najaar waren er honderden snippen en vele andere 
steltlopers te zien. Voor de onderzoeksperiode was er aan de zuidoever van meertje I I een kleine 
oeverzwaluwenkolonie. 
Verder b l i j f t de menselijke invloed vr i j beperkt. Bij mooi weer later in het jaar wordt ten oosten van 
het afwateringskanaal wel extensief gerecreèrd en ten noorden van het gemaal zijn meestal een paar 
vissers actief. 

Interpretatie van de resultaten 
In tabel 1 zijn de aantallen broedparen/territoria van elke soort gegeven voor de 8 onderzochte jaren. 
In deze periode hebben in het totaal 62 soorten vogels gebroed in het gebied, waarvan 25 elk jaar Het 
aantal broedende soorten varieerde van 38 in 1982 tot 51 in 1989. 
Opgetreden veranderingen wat betreft het aantal broedparen van een soort kunnen toevallig zijn, 
veroorzaakt worden door veranderingen in het terrein of te maken hebben met wisselende 
omstandigheden in het overwinteringsgebied. Dat laatste zal z'n weerslag hebben op landelijk niveau. 
Voor een aantal wat algemenere soorten geven de BMP-indexen de landelijke trend weer (zie tabel 
2). Als het beeld dat die cijfers ons geven niet overeenkomt met het beeld dat uit de eigen cijfers naar 
voren komt hebben we waarschijnlijk te maken met plaatselijke oorzaken. 

Tabel 1 Lijst van broedvogels met aantallen broedparen/territoria 

1982 83 84 85 86 87 88 89 
Dodaars 4 5 7 4 5 3 1 3 
Fuut 3 4 5 7 8 8 5 5 
Roerdomp 1 1 
Knobbelzwaan 1 1 
Bergeend 3 2 4 3 3 3 4 4 
Krakeend 3 3 1 1 2 2 
Wilde Eend 25 35 25 20 16 24 9 15 
Zomertaling 

3 
1 

Slobeend 4 8 8 13 9 5 3 2 
Tafeleend 3 2 2 1 2 2 2 3 
Kuif eend 30 21 19 6 23 25 8 10 
Nijlgans 1 
Bruine Kiekendief 2 2 1 1 1 2 1 2 
Torenvalk 1 1 1 
Patrijs 2 6 2 2 1 1 
Fazant 3 12 14 8 4 12 5 14 
Waterral 1 1 1 
Waterhoen 3 7 11 3 2 5 1 6 
Meerkoet 30 26 22 26 24 32 17 23 
Scholekster 1 3 1 1 
Kluut 1 1 



De Gierzwaluw 27 (1989), nr. 4 

Tabel 1 Lijst van broedvogels met aantallen broedparen/territoria (vervolg) 

1982 83 84 85 86 87 88 89 

Kievit 2 10 10 13 12 10 2 T 

1 
Grutto 1 
Tureluur 1 l 1 3 2 1 
Houtduif 1 2 2 2 3 3 5 
Turkse Tortel 1 1 1 1 
Tortelduif 1 
Koekoek 2 4 4 4 3 4 2 3 
Ransuil 1 1 1 1 1 
Grote Bonte Specht 1 1 
Veldleeuwerik 7 5 6 3 1 1 1 
Boerenzwaluw 1 
Graspieper 2 1 1 
Gele Kwikstaart 1 1 4 
Witte Kwikstaart 1 1 1 
Winterkoning 2 2 6 7 6 8 15 24 
Heggemus 7 9 7 7 5 7 2 13 
Nachtegaal 1 1 2 
Blauwborst 1 3 3 2 1 
Roodborsttapuit 1 
Merel 4 5 7 3 3 6 7 6 
Zanglijster 1 1 1 
Sprinkhaanrietzanger 4 4 3 5 4 3 
Snor 3 2 3 3 2 
Rietzanger 30 18 25 14 14 16 5 14 
Bosrietzanger 15 33 30 40 38 45 37 41 
Kleine Karekiet 52 54 67 79 63 75 38 68 
Braamsluiper 1 
Grasmus 5 6 3 3 1 4 5 5 
Tuinfluiter 6 5 5 5 2 1 2 
Zwartkop 3 2 1 
Tj i f t ja f 1 6 
Fitis 15 14 20 19 21 31 27 38 
Baardmannetje 1 4 2 1 3 
Pimpelmees 1 1 3 2 4 
Koolmees 5 3 4 5 3 5 4 4 
Vlaamse Gaai 1 
Ekster 2 3 8 4 3 2 3 
Zwarte Kraai 1 1 1 
Spreeuw 2 3 2 1 3 3 
Huismus 2 3 3 2 2 4 1 4 
Groenling 10 \ 7 3 4 3 4 
Kneu 14 14 12 10 4 3 7 
Rietgors 31 25 23 22 20 26 12 19 

aantal broedparen 339 370 379 366 315 412 234 395 
aantal soorten 38 43 41 42 39 50 39 51 

De jaren 82-~J89 waren soms niet bepaald optimaal voor vogels. Vier broedseizoenen werden 
voorafgegaan door een strenge winter (1982, 1985, 1986, 1987 en vier door een zachte (1983, 1984, 1988, 
1989). Een belangrijk overwinteringsgebied voor veel wegtrekkers, de Sahel, werd aan het begin van 
de periode geteisterd door droogte. Dat betekende voedselgebrek en dus verhoogde mortaliteit voor 
europese trekvogels. De laatste jaren was het er een stuk natter, zodat de omstandigheden er veel 
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gunstiger waren voor deze groep. 
De Nederlandse broedvogels kunnen grofweg worden verdeeld in drie groepen: standvogels, 
deeltrekkers en wegtrekkers. Standvogels hebben te lijden van strenge winters. Wegtrekkers 
ontvluchten de winter. Op hen zal streng winterweer geen invloed hebben. Deeltrekkers zijn soorten, 
waarvan de populatie deels in Nederland overwintert en deels zuidelijk tot in Zuid—Europa. Normaal 
ontsnapt deze groep aan de kwalijke gevolgen van streng winterweer, behalve als vorst en sneeuwval 
tot in Zuid-Europa doordringen. Dat gebeurde in 1962-1963, maar ook in drie winters tijdens de 
onderzoeksperiode, die van <84- ,85, '85-'86 en '86-'87. Wegvluchten voor de kou was er niet meer bij 
en abnormale sterfte kon niet uitblijven. 

In tabel 2 zijn landelijke trends vergeleken met die van het Boezemgebied. Op grond van de 
BMP-indexcijfers is bepaald of een soort landelijke structureel toeneemt (T), afneemt na strenge 
winters fW), versterkt afneemt na strenge winters (AW) of geen duidelijke trend vertoont wat betreft 
toe— of afname. 

Tabel 2 
Landelijke trends (L) vergeleken met die van het Boezemgebied gemaal Halfweg (B) en BMP-indexen 

A = structurele afname 
T = structurele toename 
W = winterinvloed 
AW= combinatie van stuctureie afname en winterinvloed 
I — incidentele broedvogel 
S = populatieschommelingen zonder duidelijke trend 

1984 85 86 87 88 L B 
Dodaars _ AW 
Fuut 100 88 100 97 89 S S 
Roerdomp — 1 
Knobbelzwaan 100 94 94 87 85 A 1 
Bergeend 100 122 129 126 123 S s 
Krakeend 100 91 60 77 68 A s 
Wilde Eend 100 95 102 101 107 W A 
Zomertaling — -
Slobeend 100 111 105 113 142 T A 
Tafeleend — S 
Kuif eend 100 117 111 98 99 S S 
Nijlgans — 1 
Bruine Kiekendief — s 
Torenvalk — s 
Patrijs 100 97 89 91 66 A A 
Fazant 100 99 114 114 115 S W 
Waterral _ I 
Waterhoen 100 61 50 45 68 w w 
Meerkoet 100 99 96 86 111 w s 
Scholekster 100 112 95 90 92 s I 
Kluut — I 
Kievit 100 87 75 75 79 AW s 
Grutto 100 111 92 94 97 s I 
Tureluur 100 122 89 103 104 s A 
Houtduif 100 103 92 92 93 A T 
Turkse Tortel 100 77 66 44 34 A I 
Tortelduif 100 98 93 87 73 A I 
Koekoek 100 102 93 101 101 S S 
Ransuil 100 74 64 62 82 W S 
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*3 
Tabel 2 (vervolg) \ ^ 

1984 85 86 87 88 L s 

Grote Bonte Specht 100 95 96 103 116 W I 
Veldleeuwerik 100 80 71 66 71 AW A 
Boerenzwaluw 100 81 90 90 111 S I 
Graspieper 100 61 52 58 72 AW I 
Gele Kwikstaart 100 118 135 139 137 T I 
Witte Kwikstaart 100 77 92 1.15 147 W I 
Winterkoning 100 58 61 64 94 W T 
Heggemus 100 : 83 86 81 83 AW sen 
Nachtegaal 100 108 121 134 135 T T 
Blauwborst - s 
Roodborsttapuit 100 80 88 104 121 W I 
Merel 100 87 94 92 109 w W 
Zanglijster 100 66 55 54 68 w I 
Sprinkhaanrietzanger 100 119 114 108 151 s s 
Snor - A 
Rietzanger - A 
Bosrietzanger 100 109 110 120 140 T S(T) 
Kleine Karekiet 100 96 194 126 130 R sm 
Braamsluiper 100 110 79 98 94 s i 
Grasmus 100 123 152 178 180 T S(T) 
Tuinfluiter 100 100 103 112 113 T A 
Zwartkop 100 107 107 114 140 T I 
T j i f t j a f 100 109 105 114 151 T T 
Fitis 100 104 101 110 116 T T 
Baardmannetje - S 
Pimpelmees 100 85 87 89 108 W T 
Koolmees 100 85 92 91 98 W S 
Vlaamse Gaai 100 91 94 96 92 s I 
Ekster 100 118 119 115 115 s S 
Zwarte Kraai 100 109 116 119 127 T I 
Spreeuw 100 92 97 81 89 AW s 
Huismus 100 102 109 89 97 s S 
Groenling 100 85 81 78 93 W W 
Kneu 100 93 75 71 69 A AW 
Rietgors 100 82 83 87 98 W A 

In het Boezemgebied neemt het broeden van zes soorten toe die ook landelijk toenemen. Het zijn de 
Nachtegaai, de Tj i f t ja f , de Fitis en in mindere mate de Bosrietzanger, de Kleine Karekiet en de 
Grasmus. De eerste drie soorten nemen in het Boezemgebied sneller toe dan landelijk. Zij profiteren 
waarschijnlijk extra van het ouder worden van de bosjes en struwelen. De Grasmus laat, na een flinke 
afname, de laatste jaren een spectaculaire come—back zien. Bij Bosrietzanger en Kleine Karekiet valt 
slechts een lichte neiging tot toename waar te nemen, 
Een andere soort die duidelijk toeneemt is de Houtduif. Landelijk neemt deze soort juist af. Weer 
moet de verklaring gezocht worden in het hoger en dichter worden van de bosjes, vooral die op het 
recreatieterrein! je. 
Twee soorten die duidelijk toenemen in het Boezemgebied, maar landelijk onder invloed van van 
strenge v/inters afnemen zijn de Winterkoning en de Pimpelmees. Geleidelijk hoger en dichter 
wordende bossages verklaren ook hier de toename, Voor de Heggemus die naast een structurele 
afname op landelijk niveau ook te lijden heeft van strenge winters geldt hetzelfde. De waarde van 
1988 voor de Heggemus zal in werkelijkheid hoger zijn geweest Over de hele periode komt de 
Heggemus dan van 7 op 13 territoria, een. overduidelijke toename. 
Negen soorten nemen structureel af in het Boezemgebied. Daarvan nemen de Patrijs en de 
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Veldleeuwerik ook landelijk structureel af. Voor Slobeend en Tuinfluiter daarentegen valt landelijk 
een toename te zien. De Tuinfluiter broedde de eerste jaren vooral in de bosjes van het 
recreatieterreintje. Het minder geschikt worden van deze bosjes in de loop der jaren vormt een 
mogelijke verklaring voor de afname. Waarschijnlijk is ook voor de Slobeend het terrien minder 
geschikt geworden. 
Wilde Eend en Rietgors nemen structureel af in het Boezemgebied, terwijl de landelijke cijfers wijzen 
op alleen een afname onder invloed van strenge winters. Ook hier is de precieze oorzaak moeilijk aan 
te geven, maar die moet waarschijnlijk in het gebied zelf gezocht worden. Het maaien van net kan 
een rol gespeeld hebben in de afname van de Rietgors. 
De Tureluur is de laatste twee jaar niet meer broedend aangetroffen in het Boezemgebied, 
waarschijnlijk als gevolg van het verdwijnen van z'n favoriete slikkige hoekje bij de plas in het 
luzerneveld. De Tureluur vertoont landelijk niet een bepaalde trend. De Snor en de Rietzanger, 
soorten waarvan ik geen landelijke cijfers heb, zijn in de onderzoeksperiode flink afgenomen. De Snor 
is zelfs de laatste drie jaar niet meer broedend aangetroffen, wat net als bij de Rietgors 
waarschijnlijk te maken heeft met het jaarlijks maaien van het rietveld waarin hi j broedde. 
Soorten die na strenge winters afnemen, maar zich later weer herstellen zijn het Waterhoen, de Merel 
en de Groenling. Ook de Fazant l i jkt wat onder strenge winters te lijden, een beeld dat landelijk 
optreedt. 
De Dodaars en de Kneu nemen structureel af in het Boezemgebied, nog eens versterkt door strenge 
winters. Ook landelijk laat de Kneu een structurele afname zien. 
Een grote groep van 18 soorten vertoont populatieschommelingen zonder duidelijke trend. Zeven van 
hen laten ook landelijk dat beeld zien, namelijk de Fuut, de Bergeend, de Kuif eend. de 
Sprinkhaanrietzanger, de Ekster, de Huismus en de Koekoek. 
Koolmees, Ransuil en Meerkoet lijden landelijk gezien onder strenge winters, in het Boezemgebied 
niet. Voor Spreeuw en Kievit die landelijk ook nog eens structureel afnemen, geldt precies hetzelfde 
Een verklaring zou kunnen zijn dat de westnederlandse populatie van deze soorten over het geheel 
genomen misschien een iets betere overlevingskans heeft bij strenge winters dan de landelijke. Voor 
de Krakeend die landelijk afneemt, maar in het Boezemgebied niet, zou hetzelfde kunnen gelden 
Voor de laatste vijf soorten uit deze groep; de Tafeleend, de Bruine Kiekendief, de Torenvalk, de 
Blauwborst en het Baardmannetje zijn geen BMP—indexen beschikbaar. 
De overgebleven 21 soorten hebben de afgelopen jaren incidenteel in het Boezemgebied gebroed. 
Daaronder bevinden zich zeldzame soorten als Roerdomp en Zomertaling, maar ook gewone als 
Boerenzwaluw en Scholekster. 

Kort samengevat nemen in de onderzoeksperiode 10 soorten structureel toe en nemen er 9 structureel 
af. Vier soorten nemen af als gevolg van streng winterweer en twee nemen structureel af in 
combinatie met streng winterweer; Bij 18 soorten viel geen trend te ontdekken en 21 soorten broedden 
slechts incidenteel. Bij de vogels die structureel toenemen bevinden zich 6 wegtrekkers en 4 
standvogels. Onder de structureel afnemende soorten zitten drie wegtrekkers, 4 deeltrekkers en 2 
standvogels. 

Al met al kan gesteld worden dat het Boezemgebied gemaal Halfweg één van de betere vogelgebieden 
in de regio Amsterdam is. Kwaliteitssoorten als Roerdomp, Zomertaling, Blauwborst, Snor en 
Baardmannetje tonen dat wel aan. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan de hier 
gepresenteerde resultaten, met name: Joop Andriese, Do Beckers, Piet de Droog, Ronald Hofmeester. 
Mark en Edith Kuiper en Annelies Römer. 
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E E N SLAAPPLAATS VAN B L A U W E K I E K E N D I E V E N IN DE NAZOMER IN DE 
HOUTRAKPOLDER 

Paul Marcus 

In augustus en september 1988 bevond zich in de tarwevelden bij Crayenstein een slaapplaats van 
Blauwe Kiekendieven. Ik ontdekte deze slaapplaats bij toeval, terwijl ik ter plaatse was om jagende 
Ransuilen te bekijken. Al op 16 augustus hadden Jan van Blanken en ik bij de Poelruiterplas een 
jagend Cf gezien. Nu, op 23 augustus 1988 om 20.50 uur (circa 2 minuten na zonsondergang), vloog een 
ringtail (waarmee de Engelsen de bruine exemplaren van Blauwe, Grauwe en Steppenkiekendief 
aanduiden) laag over de akkers ten westen van de Machineweg. Rond 21.00 uur voegde zich daarbij 
een Cf (gezien het kleed hetzelfde individu als op 16 augustus, deze miste namelijk aan beide handen 
enige pennen). Beiden vielen in in de tarwe. 
De slaapplaats bleef in gebruik tot de laatste tarwe gemaaid was. Het was trouwens aan het 
overwegend natte weer in de zomer van 1988 te danken dat er überhaupt een slaapplaats van Blauwe 
Kieken kon bestaan, want in 1989 was alles al gemaaid voor het einde van augustus. De volgorde 
waarin de percelen werden gemaaid had nauwelijks invloed op de keuze van de plek die op een 
willekeurige nacht als slaapplaats zou dienen: aanvankelijk sliepen de vogels in perceel IV, maar 
reeds geruime tijd voordat dat perceel werd gemaaid, kozen zij de percelen V en VI. Toen alle tarwe 
weg was, moesten de kiekendieven uiteraard verkassen. 
De Blauwe Kieken waren niet de enige roofvogels die op de een of andere manier gebruik maakten 
van de akkers bij Crayenstein. Op de meeste dagen zag ik een tiental Torenvalken, minstens 5 Bruine 
Kiekendieven, een enkele Buizerd en na zonsondergang een aantal Ransuilen jagen op veldmuizen. 
Leeuweriken, piepers, Ringmussen en Rietgorzen fourageerden in groot aantal op de velden. Verder 
lieten zich regelmatig Boomvalken zien. Toen de slaapplaats geheel gemaaid was, joegen er 
Smellekens en een Velduil. Op 3 oktober viel een Velduil een Cf Blauwe Kiekendief aan die op weg 
was naar Ruigoord. De Velduil schroefde eerst tot een hoogte van enkele honderden meters om aan 
twee lastige Zwarte Kraaien te ontkomen. Toen de Kiekendief zich vertoonde - hi j vloog laag boven 
de geploegde akkers - stortte de Velduil zich van die enorme hoogte op de ongelukkige. Vervolgens 
hervatte de uil zijn klim. 
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De slaapplaats werd ook door Bruine Kiekendieven gebruikt. Dit betrof vrijwel uitsluitend juvenielen. 
Een enkel adult Cf viel in op 29 augustus. Voor het overige werden CfCf alleen op doortrek naar 
Ruigoord gezien. De Bruine Kieken werden door de ringtails praktisch genegeerd, maar de Blauwe Ö 
kreeg het op 31 augustus zwaar te verduren. Om 20.10 uur werd hij door een Bruine Kiek le k j vanaf 
de slaapplaats tot aan het Westhof bos achtervolgd, een afstand van circa 3 kilometer hemelsbreed. 
Pas toen het geheel donker was keerde de Blauwe Kiekendief schielijk terug. 

Van 23 augustus tot 19 september bezocht ik de slaapplaats elf maal. Ik zag er meestal drie 
exemplaren invallen, soms twee. Éénmaal waren er vier ter plaatse. Gemiddeld was de bezetting 2,8 
exemplaren. 
In totaal waren er zeker vijf individuen in de onderhavige periode op de slaapplaats: 2 99* op 15 
september zag ik ze bij elkaar op het dijkje bi j de Ringweg. Mogelijk was één van beide het 
merkwaardig getekende Cf dat ik op 2 oktober in de Houtrakpolder zag. De staartpennen vertoonden 
fijne zwarte dwarsstreepjes die in het geheel niet op de forse dwarsbanden van een ringtail leken. Op 
15 september was daarvan echter niets te zien. Eén van de 99 miste aan beide handen enige pennen. 
Twee donkere ringtails waren ter plaatse op 19 september. Verder zag ik regelmatig een lichte 
ringtail. 
Over de oorzaak van de onverwachte belangstelling voor onze regio bij Blauwe Kiekendieven in de 
nazomer kan ik alleen de volgende elementen noemen: 
1) geschikt terrein om een slaapplaats in te vestigen, namelijk tarwevelden 
2) geschikt jachtterrein, namelijk een lage begroeiing 
3) grote aantallen veldmuizen. (In de Haarlemmermeer werd dat jaar van een plaag gesproken. De 
Ransuil die ik op 10 oktober '88 in de Houtrakkerhoek zag jagen, ving er bij klaarlichte dag vier. 
Aangenomen dat het inderdaad allemaal veldmuizen waren). 
Over de herkomst van de Blauwe Kiekendieven tast ik in het duister. Het is echter niet de eerste keer 
geweest dat ik in de zomer Blauwe Kiekedieven zag. In 1987 zag ik een adult Cf op 21 augustus en op 
19 september. De eerste in de Houtrakkerhoek en de tweede in de omgeving van de Molenwetering. Ik 
heb toen echter geen slaapplaats vastgesteld. 

Overzicht 

datum aantal ' CT ringtail perceel wind zicht 

23-8 2 1 1 IV W3B <5 
25-8 3 1 2 IV ZW5B >5 
27-8 3 1 2 IV ZW4B >5 
29-8 2 1 1 V, VI 0-1 B >5 
31-8 2 1 1 V, VI Z4B >5 
5-9 3 1 2 V. VI ZW3B >5 
8-9 3 1 2 V, VI Z03B >5 
9-9 3 1 2 V, VI 0 B <5 
15-9 4 2 2 V,VI N04B <5 
17-9 3 1 2 V.VI NW4B >5 
19-9 3 1 2 V, VI W3B >5 
22-9 geen slaapplaats meer in de akkers: alles gemaaid 

)1 perceel I I I , IV gemaaid 
)2 regen 
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WEER EEN KLEINE BURGEMEESTER LARUS GLAUCOIDES IN AMSTERDAM 

Ton Eggenhuizen & Ruud Vlek 

Half december 1989 werd in IJmuiden een Kleine Burgemeester in eerste winterkleed ontdekt. 
Speculerend op de verschijning van deze vogel in Amsterdam - er bestaat nl. enige uitwisseling 
tussen de meeuwenpopulaties van IJmuiden en Amsterdam (Eggenhuizen 1988) werd al enkele 
malen gezocht op het vuilstortterrein aan de Willem de Zwijgerlaan en de daarachter gelegen 
Centrale Groothandelsmarkt (in de volksmond: de Markthallen). Op zaterdag 23 decemberl 989 
werd om 12.25 uur door T. Eggenhuizen inderdaad een eerste winterkleed Kleine Burgemeester 
ontdekt. De vogel zat vrij ver weg op een dak en werd gedurende ± vijf minuten bekeken en 
beschreven. 
De vogel werd eerst alleen recht van voren gezien. De warme, licht beige kleur van de borst deed 
de gedachte direct na$r een Burgemeester uitgaan. Maar was de wens hier niet de vader van de 
gedachte? Na enkele seconden draaide de vogel zijn kop, zodat het ronde profiel (met het hoogste 
punt vlak voorbij het oog en geen hoekige achterkop) en de kleine snavel te zien waren. De grootte 
van de de vogel was gelijk aan die van de nabijstaande Zilvermeeuwen, de pootkleur was helder 
rose/oranje. De hoeveelheid zwart/bruin op de snavel werd geschat 2/3 van de snavel te beslaan; 
minder dan de vogel die tezelfdertijd in IJmuiden vertoefde. Een luide vreugdekreet werd nog even 
ingehouden, omdat de rugpartij en de vleugels nog niet waren gezien. Toen de vogel zich echter 
draaide (handpennen zeer licht, rugpartij iets donkerder met bruine vlekjes en bandjes) stond 
voor Eggenhuizen niets meer in de weg om de vogel te determineren als 1e winter Kleine 
Burgemeester. 
Na enkele vogelaars ter plekke telefonisch te hebben gewaarschuwd, bleek de vogel echter 
gevlogen. Om 12.45 u. vloog een wijfje Sperwer over waardoor alle meeuwen de lucht in gingen. 
Op dat moment werd ook de Kleine Burrie weer gezien. De vogel vloog op ± 50 meter over en werd 
zeer frekwent door Zilvermeeuwen aangevallen. Toen werd ook opgemerkt dat de staart vrijwel 
egaal beige was (met alleen kleine vlekjes en bandjes die op grotere afstand slechts als een beige 
waas overkwamen), de armpennen dezelfde kleur hadden als de staart en dat de handpennen, net als 
in zit in vergelijking met het overige verenkleed de lichtste indruk maakten. Deze dag werd de 
vogel verder niet meer gezien, ook niet door een twintigtal toegesnelde vogelaars. 

Op woensdag 27 december klaarde het weer na de sombere kerstdagen in de middag weer wat op en 
besloot R. Vlek eens poolshoogte te gaan nemen bij de Markthallen. Na zijn waarneming van een 
Kleine Burgemeester op donderdag 21 december 1989 in de Haringhaven van IJmuiden moest het 
toch ook mogelijk zijn dichterbij huis zo'n mooie meeuw te zien te krijgen. Bij aankomst op de 
hoek van het kleine plantsoentje aan de Jan van Galenstraat, waar men een volledig uitzicht heeft 
over de vuilstorplaats en de daar rond hangende meeuwen, werd de vogel reeds onmiddellijk zonder 
verrekijker ontdekt op het dak van de grote Markthal aan de overkant van het Westelijk 
Marktkanaal. De heldere crème kleur en het slankere lichaam deden de vogel tussen de vuil 
bruingrijze 1 e jaars Zilvermeeuwen er onmiddellijk uitspringen. De vogel stond en liep zo nu en 
dan wat over het lichthellende westelijke dak van de Markthal. De lange gebroken witte 
handpennen staken zover uit dat ze de schuine kant van het dak raakten; hetgeen de indruk maakte 
dat de vogel er zelfs ten dele op steunde. Met behulp van de meegenomen telescoop, die bij het 
afzoeken van meeuwen toch altijd zulke goede diensten bewijst, kon vastgesteld worden dat de 
pootkleur licht oranje-rose was. Met de grootste telescoopvergroting kon daarnaast vastgesteld 
worden dat het merendeel van de snavel reeds licht van kleur was en enkel 1/3 zwart was naar de 
punt van de snavel toe. Door de pal ernaast staande Zilvermeeuwen kon een grootte-vergelijking 
worden gemaakt; de Kleine Burgemeester was feitelijk even groot als de daarnaast staande 
Zilvermeeuwen, maar maakte mede door de voorbij de staart stekende handpennen een slankere 
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indruk. Uit de proporties van de ook aanwezige Grote Mantelmeeuwen, het fijnzinnige slanke 
postuur, lieftallige ronde kop en normale snavelgrootte bleek echter duidelijk dat we hier niet 
met een Grote maar een Kleine Burgemeester van doen hadden. 
De vogel leek zich zeer op zijn gemak te voelen want die gehele middag, van ±13.45 uur tot 15.20 
uur verplaatste deze zich maar heel even kortstondig vliegend naar een plek iets hoger op het dak. 
Van enige agressie van de zijde van andere meeuwen was nu geen sprake. Het laatste half uur van 
waarneming bracht de vogel zittend op de buik door op het dak van de Markthal. Na zo weinig aktie 
besloot Vlek thuis andere waarnemers te gaan informeren. Vanwege de vroeg inzettende 
zonsondergang is de vogel echter die middag niet meer waargenomen. 
Helaas lukte het ook enkele andere dagen daarna, mogelijk door het regelmatig afsteken van 
knalvuurwerk door jongeren ter plaatse waardoor de meeuwen regelmatig verstoord werden, niet 
de Kleine Burgemeester opnieuw waar te nemen. Een Grote Gele Kwikstaart, een vrouwtje 
Toppereend en een adulte Kleine Mantelmeeuw waren de enige opmerkelijke vogelsoorten ter 
plaatse. In de loop van januari is nog enige keren geprobeerd de vogel opnieuw te zien te krijgen, 
tot zover helaas tevergeefs. 

Bij navraag is gebleken dat op 23 december 1989 om ongeveer dezelfde tijd de al op 21 december 
(her) ontdekte Kleine Burgemeester in de Haven van IJmuiden opnieuw was gezien (Mond. med. 
Steinhaus, Vink & Hoogendoorn). Het ging dus deze zaterdag zeker om twee verschillende vogels. 
Later hebben wij bij de vogel te IJmuiden nog eens goed naar de snavel gekeken. Bij deze vogel 
was de snavel zeker voor meer dan 2/3 donker. De snavel van de door Vlek te Amsterdam 
waargenomen vogel komt zeer overeen met de tekening daarvan in Macmillans Guide to Bird 
Identification (Harris, Tucker & Vinicombe 1989 p.12^f 26) van een tweede winter Kleine 
Burgemeester. Uit het foto-materiaal in Grant (Gulls, a guide to identification, 1982 p. 270j 
)blijkt de snavel van eerste winter Kleine Burgemeester echter nogal variabel, van voornamelijk 
donker tot snavels met een vrij uitgebreide lichte basis. Tweede winter vogels zouden een veel 
lichtere en niet crème kleurige indruk moeten maken (vgl. Grant p.271 onderaan). Uit het daar 
gepresenteerde foto-materiaal blijkt dat eerste winter vogels een zeer verschillende verdeling 
donker/licht op de snavel kunnen vertonen. Harris en Vinicombe stellen echter: "Second winters 
closely resemble first winters. Eyes become pale, Iceland gull loses dark base to bill" (Harris et 
al.p. 125). 
Mogelijk heeft het bewolkte weer op zaterdagmiddag, of juist het zonnige weer op woensdagmiddag 
de interpretatie van het snavelpatroon mede beïnvloed. De waarnemings- condities (licht, 
waarnemingsduur) waren op woensdagmiddag 27 december gunstiger. 
Eggenhuizen ziet geen reden de door hem op 24 december waargenomen vogel als ouder dan een in 
zijn eerste winter te beschouwen. De verschillende snavelkleur van de vogels te IJmuiden en 
Amsterdam is wel een bijkomende aanwijzing dat het hier om verschillende individuen ging. 

Deze waarneming van een Kleine Burgemeester was de zesde of zevende maal dat deze soort in of 
nabij Amsterdam werd vastgesteld. De andere vijf (zes?) gevallen waren de volgende : 

23 en 24 januari 1942 een juv. (1e winter) ex. tussen andere meeuwen aan de Nieuwe Herengracht, 
Amsterdam (Fiseher & Ladiges)(Ardea 32:240) * 
13 januari 1963 1 ex. (kleed?) tijdens strenge vorst tussen andere meeuwen op Ringvaart bij het Nieuwe 
Meer (Med. VWGA 1 nr. 2 bijlage p. 6)(Frieswijk 1968:29) (niet ingediend?) 
1 mei 1967 een juv. ex. Grote Upoider, Sloterdijk (de Roever & Veling)(Med. 5:2, Limosa 42:57)* 
1 december 1983 een 1e of 2e winter Oostzanerplas nabij Zaandam (Damm) (Dutch Birding 
8:126)(mogelijk dezelfde vogel als:) 
6 december 1983 tot 7 januari 1984 een ex. in 1 e winterkl. op het U achter het Centraal Station & in 
de Stadsreinigingshaven aan de Papaverweg, Amsterdam-Noord (Eggenhuizen.van Gooi, Heemskerk & 
Keyl) (Gierzwaluw 22(1 ):10-11, Limosa 57:154-155)* 
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19 en 30 december 1987 een 1e jrs. ex. Markthallen, Amsterdam-West {Eggenhuizen e.a.)(Dutch Birding 
10(1):39)* 

De met een asterix gemarkeerde gevallen zijn aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. 

HET VOORKOMEN VAN KLEINE BURGEMEESTERS LARUS GLAUCOIDES IN NEDERLAND. 

Voor geheel Nederland zijn er nu zo'n 60 waarnemingen van Kleine Burgemeesters aanvaard door 
de CDNA. De verdeling van deze gevallen(+ enige niet (of nog niet) ingediende, beoordeelde of 
aanvaarde gevallen*) over de decennia is als volgt: 

vorig eeuw (>1) een vondst okt. anno? loco? (Notes Leyden Museum 30:188); 
"in den winter enkele malen aan onze kusten geschoten"(H.Schlegel, 1878:XLI). 

1910-1920 (2) januari 1911 Egmond aan Zee; maart 1918 vondst Oudeschild, Texel. 
1920-1930 (2) dec. 1928 Hoek v. Holland; april 1929 de Beer, Hoek van Holland. 
1930-1940 (-) geen? 
1940-1950 (4-6) dec. 1940 Borssele en Scheveningen; nov. 1941 Makkum*; 

jan. 1942 Katwijk en Amsterdam; febr. 1945 Suawoude, Fr.*. 
1950-1960 (1-4) mei 1950 Ezumazijl,Fr.*; okt. 1952 Terschelling; 

april 1954 Oudeschildjexel (Dijksen & Dijksen, 1977)* 
april 1955 Usseimeer t.h.v.Eempolders (Jonkers 1987:233)*. 

1960-1970 (9-11) maart 1961 Rotterdam; dec. 1961 -maart 1962 Katwijk/Zandvoort 
jan.1963 Wijk aan Zee en Amsterdamse Bos*; dec. 1963 Scheveningen; 
dec. 1963-jan. 1964 Terschelling een ex.; jan. 1964 Terschelling een 2e ex., 
april 1964 bij Leeuwarden*; mei-juni 1965 Vlaardingen; 
mei 1967 Amsterdam-Sloterdijk; mei 1969 Zandvoort. 

1970-1980 (14-16) maart 1970 Den Haag/Wassenaar; maart 1972 IJmuiden; juni 1972 Ulrum Gr. 
okt. 1972 IJmuiden; jan. 1973 IJmuiden*; sept. 1973 Schoort; 
jan. 1974 IJmuiden; mei 1974 Schiermonnikoog; okt. 1974 IJmuiden; 
dec. 1974 Scheveningen; nov. 1975 Camperduin; 
dec. 1975 Umuiden 2 ex.; jan.-maart 1976 Scheveningen; febr. 1976 IJmuiden; 
november 1977 Lauwersoog*. 

1980-1990 (26-35) april 1980 Lauwersoog en Scheveningen*; 
jan.-maart 1981 IJmuiden; febr. 1981 IJmuiden; maart 1981 Lauwersoog*. 
april 1981 Camperduin; dec. 1981 Maasvlakte; 
febr. 1982 Lauwersoog*, mei 1982 Budei N.Br.; 
jan. 1983 Scheveningen; jan.-april 1983 , febr 1983 en mei 1983 IJmuiden; 
febr.-maart 1983 Terschelling, april 1983 Camperduin; dec. 1983 Zaandam; 
dec. 1983-jan. 1984 Amsterdam-Noord, Camperduin en Vlissingen; 
jan.-febr. 1984 Lauwersoog; febr. 1984 Wijk aan Zee; 
febr.-maart 1984 Enschede; april 1984 IJmuiden* 
maart 1985 vondst Texel (DB 1985:87, ZMA)*; maart 1985 Katwijk* 
nov. 1985 Scheveningen; 
maart 1987 Ameland; dec. 1987 Amsterdam-West; 
aug. 1988 Schiermonnikoog; okt. 1988 Texel; 
winter 1989 IJmuiden*, Grintgaten Limburg*, Maasvlakte* en Stellendam* 
(DB 11:103) dec. 1989 Amsterdam-West*; dec. 1989-jan. 1990 IJmuiden*. 

* Tussen 19764980 werden tien waaniemingen niet aanvaard door het CDNA. Vanwege het strenge beoordelingsbeleid van deze 
commissie zijn een aantal ervaren waarnemers gestopt met het inzenden v m hun waarnemingen naar de CDNA. Enige van deze in 
twijfel getrokken gevallen menen wij toch in deze lijst te mogen vermelden. 
+) Sovon (1987:540) vermeldt voor de jaren 1978-83 ook nog gevallen te Harlingen en Lemmer Fr. (jaren?, aanvaard?). 
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Sovon accepteerde in deze jaren 7 door het CDNA afgewezen gevallen als betrouwbaar (SOVON-Aüas, 1987:558); 

De laatste decennia geven een gestage toename te zien van het aantal waarnemingen van deze 
nearctische soort in Nederland. In het afgelopen decennium zijn die zelfs verdubbeld t.o.v. de jaren 
zeventig, hoewel daarbij aangetekend kan worden dat m.n. in de tweede helft van de zeventiger 
jaren een aanzienlijk aantal ingediende gevallen (ten dele mogelijk onterecht) zijn afgewezen. Het 
toenemend aantal waarnemingen kan deels toegeschreven worden aan grotere 
waarnemingsactiviteit (tellingen op zeetrekposten, grotere belangstelling voor zeevogels) en 
betere kennis van de veldkenmerken van de Kleine Burgemeester sinds de publicatie van goed 
fotomateriaal. Daarnaast kunnen langdurige en krachtige westenwinden er de oorzaak van zijn dat 
in Schotland overwinterende vogels zuidelijker in de Noordzee verzeild raken (SOVON 
1987:540). Bijna kan de Kleine Burgemeester een jaarlijkse wintergast in zeer klein aantal 
genoemd worden (met maximaal 5-6 ex. in de winter van 1984,4 in 1983, maar voor het 
overige vaak slechts 1-2 per winter en in sommige jaren zelfs geen). 

Gezien de bovenstaande opsomming kan de Kleine Burgemeester al vroeg in het najaar in ons land 
opduiken, en nog tot ver in het voorjaar blijven hangen. De verdeling van de waarnemingen over 
de maanden van het jaar is als volgt: 

augustus (1) 
september (1) 
oktober (5) 
november (3) 
december (15) 

januari (13)(+ 6 pl.; 

februari (7)(+ 6 pl.) 
maart (8)(+5 pl.) 
april (5-9)(+ 1 pl.) 
mei (7) 
juni (1)( + 1 pl.) 

1988 
1973 
vorige eeuw, 1952, 1972, 1974, 1988. 
1975, 16-20 nov. 1977, 1985. 
1928, 1940(2), dec.1961-mrt. '62, 1963, dec. 1963-jan. '64, 1974, 1975 (2), 
1981, 1983/84: dec.-jari (2) en dec-febr., 12-30 dec. 1987, 
23-27 dec. 1989, dec. 1989-jan. 1990 
1911, 1942 (2), 1963(2), 1964, 5-19 jan. 1974, jan.-mrt. 1976, 
jan.-mrt. 1981, 1983, jan.-april 1983, 9-29 jan. 1983, jan.-febr. 1984 
1945, 1-22 febr. 1976, 1981, 1982*, 1983, 1984, febr.-mrt. 1984 
1918, 1961,1970, 7-14 mrt. 1972, 1981*, 1985(2), 1987. 
1929, 1954M 955*, 1964*, 1980 (2, w.v.1*), 1981, 1983, 8-20 apr. 1984 
1950*. mei-juni 1965, 1967, 1969, 1974, 5-11 mei 1982, 1-14 mei 1983 
1972 

pl.= pleisteraar sinds voorafgaande maand(en). 

December en januari zijn ongetwijfeld de topmaanden qua presentie van Kleine Burries in 
Nederland. Daarna loopt hun aanwezigheid geleidelijk af. De trefkans op een Kleine Burgemeester 
in de maanden april en mei blijkt twee keer groter te zijn dan in oktober-november. Blijkbaar 
zakken Kleine Burgemeesters merendeels pas later in het najaar af naar de zuidelijke Noordzee; 
in het voorjaar maken de niet-geslachtsrijpe vogels geen aanstalten snel haar de broedgebieden 
terug te keren en kunnen tot in mei/juni worden aangetroffen (gezien de drie gevallen van langer 
pleisterende vogels en vijf andere waarnemingen, waarvan drie eind mei/begin juni). 
Zo zijn er in 11 van de 12 maanden van het jaar Kleine Burgemeesters in Nederland 
waargenomen. Alleen in juli mijdt deze soort het Nederlandse klimaat. 
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De ruimtelijke verdeling van deze gevallen is ook interessant: 

Waddengebied(13-21): 

Amsterdam e.o. (6-7): 
KustZ.-Holland(14-18): 

Kust N.-Ho!land(23-26): 

Zeeland (2): 
Binnenland (2-4): 

Texel 1918,1954*, 1985 vondst* en 1988; 
Terschelling 1952,1963/64 (2) en1983; Ameland 1987; 
Schiermonnikoog 1974 eri 1988; Lauwersoog 1977M 980,1981* ,1982* 
en 1984;UlrumGr. 1972; 
Makkum 1941*, Suawoude 1945*, Ezumazijl 1950*, Camstraburen 1964* 
Schoorl 1973; Camperduin 1975, 1981,1983, 1983/1984; 
Egmond a. Z. 1911; Wijk aan Zee 1963 en 1984; 
IJmuiden maart en okt. 1972, jan. en okt, 1974, dec. 1975(2), febr. 1976, 
1981(2), 1983(3), 1984*,1989(2)*, 1989/1990*; 
Zandvoort 1961 en 1969. 
1942, 1963M967, 1983 (Zaandam), 1983/84, 1987 en 1989. 
Katwijk 1942 en 1961/62 en 1985*; Den Haag/Wassenaar 1970; 
Scheveningen 1940, 1963, 1974, 1976,1980*,1983 en 1985; 
Hoek van Holland 1928 en 1929; Rotterdam 1961 ,Vlaardingen 1965, 
Maasvlakte 1981 en 1989*, Stellendam 1989* 
Borssele 1940; Ritthem, nabij Vlissingen 1983/1984. 
IJsselmeer U. 1955*, Enschede 1984, Budel 1982, 
Grintgaten Limburg 1989* 

Het zwaartepunt van de verspreiding van in Nederland overwinterende Kleine Burgemeesters ligt 
dus in Noord-Holland, en dan m.n. in de regio Kennemerland/Amsterdam (27 gevallen, 
35% van alle Nederlandse waarnemingenI). Het is dus niet uitgesloten dat bij regelmatig afzoeken 
van meeuwenconcentraties op vuilstortplaatsen in en om Amsterdam de Kleine Burgemeester 
voortaan vaker als wintergast in onze regio kan worden aangetroffen. 

APPENDIX. 

Waarnemingen van de Kleine Burgemeester Lams Glaucoides in Nederland. 

Deze lijst bevat alle aanvaarde gevallen (58) van in ons land waargenomen Kleine 

Burgem0eesters, plus 22 overige gepubliceerde meldingen van deze soort, die niet of nog niet 

ingediend, beoordeeld of aanvaard zijn in de CDNA*» maar ons inziens toch voor vermelding in 

aanmerking komen: 

een vondst vóór 1900 van juv. ex., 10 okt. anno? (van Oort, io; Notes from the Leyden Museum 
30:177)(in collectie Rijksmus.N.H. Leiden)(Avifauna van Nederland 1962:55); 
echter nog niet op H. Schlegel's "Naamlijst der tot op heden in de Nederlanden in den wilden staat 
waargenomen vogels"(1853)(io : J.A. Herklots,1853:100). 
"enkele malen aan onze kust geschoten" (Schlegel, 1878 p. XLI)*; 
echter niet in collectie van J.P. van Wickevoort Crommelin (vgl. Jentink 1894:80). 

21 jan. 1911 vondst van juv. vrouwtje, Egmond aan Zee (Jaarber. Cl. N.V. 1:16, Avifauna van Nederland 
1962:54) 
23 maart 1918 vondst van 1 e jrs. mannetje te Oudeschild, Texel (Jaarber. CI.N.V. 8:23)(coll. ZMA nr. 
29390). 
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8 december 1928 juv. ex. op strand bij Hoek van Holland (Ardea 18:36) (onbev. eenmanswm.; Avif. v. 
Ned. 1962:55) 
29 april 1929 juv. ex. op slik bij Zuidpier De Beer, Rozenburg (Avifauna van De Beer p. 232, Avif. van 
Ned. 1962:54) 

8 dec. 1940 een adult ex. Borssele (Vleugel, Warren & Wilmink, Avifauna van Zuid-Beveland, in; Ardea 
36(1948):24)(onbevestigdeeenmanswaarneming; Avif. v. Ned. 1962:55) 
27 dec. 1940 juv. ex. Scheveningen (Lev. Nat. 46:40)(onbevestigde eenmanswaarneming; 
Avifauna van Nederland 1962:55) 
18nov. 1941 vondst van adult mannetje Makkum (in coll. FNM)(Limosa 15:41; Van der Ploeg, Vogels in 
Friesland dl. 2, 1977:781)* 
23 en 24 jan. 1942 een ex, in 1e winterkl. te Amsterdam (Ardea 32:240) 
27 jan. 1942 een ex. tussen Katwijk en Noordwijk (Lebret, Ardea 33:213)(onbev. eenmans- waameming; 
Avif. v. Ned. 1962:55) 
14 febr. 1945 1 juv. ex. Suawoude (dagb. Lebret; Vogels in Friesland, dl. 2,1977:781)* 

29 mei 1950 1 ex. te Ezumazijl (Vanellus 3(1950):75; Limosa 24:112; Vogels in Friesland, dl. 2, 
1977:781)* 
oktober 1952 vondst nabij strandpaal 18, Terschelling (Braaksma, Ardea 42:193, en Avif. v. Ned. 
1962:55)(in collectie?) 
20 april 1954 w.s. een ex. Oudeschild, Texel (Binsbergen;,iQ Dijksen & Dijksen, 1977)* 
1 april 1955 een ex. Usselmeer t.h.v. Eempolders (Wolff; in Jonkers et al. 1987:235)* 

18-19 maart 1961 een adult ex. Rotterdam, Heyplaat (Limosa 36:29) 
8 en 15 dec. 1961- 3,5, 7 ,13, 23 jan,, 1 en 13 maart 1962 juv. ex. Katwijk ( Limosa 36:29 en Limosa 
37:38) 
17 dec. 1961 vermoedelijk zelfde ex. Zandvoort (Limosa 36:29) 
13 jan. 1963 een ex. in 1 e winterkl. Wijk aan Zee (Limosa 38:48) 
13 jan. 1963 1 ex. Ringvaart nabij Nieuwe Meer, Amsterdamse Bos (Frieswijk 1968::29)* 
9 dec. 1963 een 1e jrs. Scheveningen (Limosa 38:48) 
22 dec. 1963 2e winter ex. Terschelling, Boschplaat (Vj. 12:304, Limosa 38:48) 
1 jan. 1964 zelfde 2e winter als boven en een ex. in 4e winterkleed Terschelling(Vj. 12:308) 
12 april 1964 1 juv. ex. bij Camstraburen onder Leeuwarden (Arch. W de Jong en Inl.dienst v.d.Bond v 
Friese Vogelbesch.wachten)(Van der Ploeg 1977:781)* 
29 mei 1965 en 20 juni 1965 juv. ex. opspuitterrein Vlaardingen (Limosa 40:37) 
1 mei 1967 1 juv. Grote IJpolder, t. W. van Amsterdam (Limosa 42:57 en Med. K.N.N.V. A'dam 5:2) 
15 mei 1969 een ex. Zandvoort (Jelle van Dijk, Limosa 45:76) 

28 maart 1970 Waterleidingduinen Den Haag (Ros, Limosa 45:76) 
7-14 maart 1972 IJmuiden (v. Uzendoom, Limosa 47:42) 
3 juni 1972 Ulrum, Groningen (Dubbelt, Limosa 47:42) 
22 oktober 1972 IJmuiden (Limosa 47:42) 
22 september 1973 Schoorl (Limosa 48:109) 
5-19 januari 1974 Umuiden (v.d.Berg, Limosa 50:48) . 
25 mei 1974 Schiermonnikoog (Exc. CNV, Limosa 50:48) 
30 oktober 1974 een adult op strand bij Zuidpier IJmuiden (Vogeljaar 23:46) 
7 december 1974 Scheveningen (Limosa 50:48) 
22 november 1975 Camperduin (Limosa 50:48) 
21 en 27 december 1975 2 ex. IJmuiden (Scharringa, Limosa 50:48) 
10 jan.-24 maalt. 1978 onv. ex. Scheveningen (foto in Limosa 50:48, Limosa 51:141, Limosa 52:231) 
1,4,7 en 22 febr. 1978 onv. ex. IJmuiden, N.H. (Limosa 52:231) 
16 en 20 november 1977 een 1e jrs Lauwersoog (Boekema & van Eerden; in Boekema et al. 1983, p. 
224)* 
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20 april 1980 onv. Lauwersoog (Limosa 54:131) 
20 april 1980 een onv. ex. Scheveningen (ZWS jaarverslag 1980 p. 36-39)(niet aanvaard)* 

17 jan 1981 tot 5 maart 1981 een ex. in 2e winterkl. IJmuiden (Limosa 55:132) 
24 febr. 1981 onv. IJmuiden (Limosa 55:132) 
14 maart 1981 mogelijk een derde k.j. ex. Lauwersoog (Boerma, Wight en Boekema; in Boekema et al. 
1983, p. 224)* 
19 april 1981 onv. Camperduin (Limosa 55:132) 
12 dec. 1981 onv. Maasvlakte (Limosa 55:132) 

13 februari 1982 een ex. in 2e winterkl. Lauwersoog (Eigenhuis & Tiemstra; DB 4:36, en Boekema et 
al.1983, p. 224)(niet ingediend)* 
5 tot 11 mei 1982 een ex. in 1e zomerkl. Budel N.Br.(Dutch Birding 6(1984) nr. 2 p. 48) 

8 jan. tot 22 april 1983 een ex. in 2e winterkl. IJmuiden (Limosa 59:19) 
13 febr. 1983 een ex. in 1e winterkl. IJmuiden (Limosa 59:19) 
9 tot 29 januari 1983 een ex. in 2e winterkl. Scheveningen (Limosa 61:169) 
26 febr. tot 29 maart 1983 onv. ex. Terschelling (Limosa 59:19) 
30 april 1983 1 ex. Camperduin (Limosa 59:19) 
1 tot 14 mei 1983 IJmuiden (Limosa 59:19) 
I december 1983 een ex. in 1e of 2e winterkl. Zaandam (Dutch Birding 8:126 en Limosa 59:122) 
6 december 1983 tot 7 januari 1984 een ex. in 1e winterkl. Amsterdam-N. (Limosa 57:154-155, Limosa 
60:199, Gierzwaluw 22:10-11) 
28 december 1983 en 31 jan. tot 8 febr. 1984 Ritthem (Limosa 59:19 en Limosa 61:169) 
31 december 1983 tot 16 januari 1984 een ex. in 1e winterkl. Camperduin (Limosa 60:199) 

3 jan. tot 4 febr. 1984 onv. ex. Lauwersoog (Limosa 59:122) 
13 tot 16 jan. 1984 onv. ex. Camperduin (Limosa 59:122)(zelfde als Limosa 60:199?) 
4 febr.1984 vondst van 1e jrs. ex. Wijk aan Zee (Limosa 59:122)(in coll. ZMA nr. 36039) 
12 febr. tot 9 maart 1984 een ex. in eerste winterkl. Enschedé (DB 6:76; Limosa 60:199) 
8 tot 20 april 1984 een ex. IJmuiden(DB 6:114,Lippens & Wille 1986:369)(niet ingediend)* 

27 maart 1985 vondst van 1 e jrs. vr. Dijkmanshuizen, Texel (DB 7:75; in collectie ZMA nr. 36038)(niet 
ingediend)* 
31 maart 1985 "een adult werd gemeld te Katwijk" (DB 7:75)(niet ingediend)* 
30 november 1985 een ex. in 1 e winterkl. Scheveningen (Limosa 60:25) 

28 maart 1987 een ex. in 2e winterkl. Ameland (Limosa 61:169) 
12 tot 30 december 1987 een ex. in 1e winterkl. Amsterdam-West (Limosa 61:169) 

I I augustus 1988 een ex. in 1e zomerkl. Schiermonnikoog(DB 11:156) 
23 oktober 1988 een ex. in 1e winterkl. overvl. Slufter, Texel (DB 11:156) 

winter 1989: "meer of minder betrouwbare meldingen" t.a.v. Kleine Burgemeesters in Umuiden, op de 
Maasvlakte, te Stellendam en aan de Grintgaten van Limburg(Maaseik en Linne, t.z. van Roermond)(DB 11 
103)* 
23 en 27 december 1989 een ex. in 1 e winterkl. Amsterdam-West (Eggenhuizen & Vlek)* 
december 1989-februari 1990 en langer? een ex. in 1 e winterkl. te Umuiden (vele wrns.)*. 
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WAARNEMINGEN IN DE R E G I O AMSTERDAM S E P T E M B E R T / M NOVEMBER 1989 

gebruikte afkortingen: 
VB Jan van Blanken 
PD Piet de Droog 
PM Paul Marcus 
PT Paul Tak 
FV Frank Visbeen 
MV Martijn de Vries 
VOD Vogeloverleg Diemen 
WAP Waarnemers Amstelveense Parken 
WS Wil Schep 
WW Willem van der Waal 

Samengesteld door Willem van der Waal 
Binnenkadijk 274 
1018 ZJ Amsterdam 
020-272129 

De volgende periode betref t de maanden december 1989 t/m februari 1990. 
Graag uw waarnemingen ZO SPOEDIG MOGELIJK na 1 maart 1990 naar bovenstaand adres. 

Roodhalsfuut 
10/10 1 ex Bullewijkerplas (VB) 

Kuifduiker 
28/10 1 ex IJmeer Vijfhoek (VOD) 
Geoorde Fuut 
17/10 1 ex Markerdijk (FV) 
18/10 3 ex Haven Ballast (VOD) 

Koereiger 
24/9 1 ex omg Oosterpoel Uitdam (PM) 

Roerdomp 
2/9 1 ex ZO Oeverlanden Nieuwemeer (MV) 
27/9 t/m 9/10 1 ex Lange Bretten/Groote Braak (Frieswijk PM) 

Purperreiger 
t/m 21/9 1 le k j ex Poelruiterplas en omg (zie ook vorige periode) (VB PD PM PT) 
Lepelaar 

laatste waarneming: 18/9 1 ex Bullewijkerplas (VB) 

Kleine Zwaan 
17/10 23 ex, waarvan 1 juv Marken (FV) 
27/10 4 ex; 28/10 31 ad, 2 le k j ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 
28/10 t /m 20/11 2 ad Poelruiterplas (PD PM PT) 
11/11 4 ad, 6 le k j ex W; 25/11 3 ad, 1 le k j ex NO Vijfhoek (VOD) 
17/11 1 ex tezamen met Wilde Zwanen omg gemaal Half weg (PD) 

Wilde Zwaan 
28/10 3 ad Z Vijfhoek (VOD) 
11/11 4 ad, 2 le k j ex W Vijfhoek (VOD) 

17/11 t /m 29/11 2 ad; 25/11 2 ad, 1 le k j ex gemaal Halfweg (VB PD PM) 

Rietgans 
25/11 1 ex W Vijfhoek (VOD) 



Kleine Rietgans 
28/10 28 ex O Vijfhoek (VOD) 
16/11 1 ex Z; 25/11 1 ex W Vijfhoek (VOD) 

Kolgans 
2/11; 12/11; 28/11 1 ex weilanden Meerzicht (VB FV) 

Grauwe Gans 
I t /m 29/11 i ex Poelruiterplas (VB PD PM) 
3/9 enkele grote groepen invallend Bullewijkerplas (WS) 
en verder diverse trekgroepen 
Brandgans 
6/10 1 ex Holendrechter en Bullewijkerpolder (WS) 
27/10 4 ex doortrekkend; 28/10 13 ex ZW 4- 48 ex W Vijfhoek (VOD) 
15/11 205 ex Gein I I I (VOD) 
Rotgans 
1/10 23 ex W 4- 135 a 140 ex ZW Diemerpolder (VOD) 
10/10 8 ex ZW Diemerpolder W 
in oktober minstens 100 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 
25/11 8 ex NO Vijfhoek (VOD) 

Nijlgans 
1/9 10 ex W Vijfhoek (VOD) 
1/9 1 ex NO Daveren; 18 ex W - M ex tp Houtrakkerhoek (PM) 
18/9; 4/11; 11/11 4 ex Osdorperbinnenpolder (VB) 
12/10 11 ex; 1/11 2 ex gemaal Halfweg (VB) 
13/10 2 ex invallend Groote IJpolder (PM) 
20/11 8 ex W + 4 ex ZO; 25/111 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
28/10 t /m 19/11 1 - 7 ex Poelruiterplas (PD) 
19 t /m 29/11 2-3 ex de Lievelden Spaarnwoude (PD) 

Pijlstaart 
I I t /m 25/9 1 Q Poelruiterplas (VB PM) 

Krooneend 
24/9 1 Cf 1 9 Gouwzee Markerzijk (PM) 

Toppereend 
eerste waarneming: 18/10 1 9 Unieer Vijfhoek (VOD) 
Zwarte Zeeëend 
18/10 1 Cf Haven Ballast (VOD) 
28/10 17 ex IJmeer Vijfhoek (VOD) 
Grote Zeeêend 
28/10 33 ex (voornamelijk CfCf) ZW, 1 Cf tp 4- 15 Cf W Vijfhoek (VOD) 

Nonnetje 
eerste waarneming: 11/11 2 ex Markerdijk (FV) 

Middelste Zaagbek 
14/10 3 9 W; 28/10 1 Cf 8 9 W Vijfhoek (VOD) 
11/11 3 9 ZO; 16/11 1 9 IJmeer Vijfhoek (VOD) 
Grote Zaagbek 
eerste waarneming: 14/10 1 Q W Vijfhoek (VOD) 

Rode Wouw 
18/11 1 ex ZO (14.54 uur) Gein I I I (VOD) 
Bruine Kiekendief , 
8/10 1 le k j ex gemaal Halfweg (PD) 
20/11 1 9 4t Twiske (PM) 
21/11 2 x 1 9 Lange Bretten -f- omg gemaal Halfweg (PM) 
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Blauwe Kiekendief 
miv 14/9 hoofdzakelijk waargenomen in het westelijk deel van de regio, waaronder ook Cfcf. 
Poelruiterplas, Machineweg, Oeverlanden Nieuwemeer, Groote IJpolder en Lange Bretten (PM PT) 
8/10 1 9 ZW Vijfhoek (VOD) 

Grauwe Kiekendief 
6/9 1 le k j Cf WNW Vijfhoek (VOD) 

Havik 
in september op vier dagen totaal 5 ex Vijfhoek (VOD) 
1/9 1 ad Cf Klein Bethlehem/Asd Rijnkanaal W 
23/9 1 Cf N Gein I I I W 
in okt op zes dagen 7 waarnemingen, in nov op drie dagen 8 waarnemingen Vijfhoek ( VOD) /fc^-T' 
Ruigpootbuizerd ^ ' / V W 
8/10 1 ex doortrekkend Heemtuin Sloterpark (8 okt.tellers, med PM) 
17/11 1 le k j ex tp en later N Oeverlanden Nieuwemeer (PM PT) 

Smelleken 
16/9 1 ex tp en later Z Vijfhoek (VOD) 
29/9 1 9 omg Crayenstein (PM) 
31/10 1 ex ZW: 1/11 1 ad Cf ZW Gein I I I (VOD) 
28/11 1 Cf omg Meeuweneiland Asd Bos (PT) 

Boomvalk 
laatste waarneming: 11/10 1 ex N Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

Slechtvalk 
2/10 1 ex Z omg Molenwetering (PM) 
14/10 1 9 i waarsch. ad) Z Vijfhoek (VOD) 
Patrijs 
4/11 3 ex omg Aziëhaven (PT) 
15/11 6 ex de Uiterdijken (VB) 

Waterral 
zeer veel waarnemingen 

Porseleinhoen 
8/9 3x 's avonds roepend omg Haven Ballast (VOD) 

Kluut 
21/11 1 ex Lange Bretten/Groote Braak (PM) 

Bontbekplevier 
1/9 3 ex; 2/9 1 ie k j ex; 1/10 7-10 ex Poelruiterplas (VB PD PM) 
3 20/9 gehoord overvliegend Vijfhoek (VOD) 
Zilverplevier 
24/9 18/10 overvliegend gehoord Vijfhoek (VOD) 

Bonte Strandloper 
i t /m 29/9 1 a 2 ex «14-+ 16/9 3 ex) Poelruiterplas (VB PD PM) 
9/9 1 ex W Vijfhoek (VOD)' 
2/10 1 ex Batterij Halfweg (PM) 
Bokje 
22/9 1 ex Poelruiterplas (PD) 

Houtsnip 
30/11 1 ex Jachthavenweg (PM) 

Regenwulp 
laatste waarneming: 2/9 1 ex ZW Gein I I I (VOD) 
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Zwarte Ruiter 
1/9 t /m 22/10 aanwezig (met op 4/10 7 ex) Poelruiterplas (VB PD PM PT) 
1/9 1 ex omg Molen wetering (PM) 
2/10 gehoord Batterij Halfweg (PM) 
7/10 1 ex roepend NO Gein I I I (VOD) 
17/10 2 ex Rijperdwarsweg (FV) 

Groenpootruiter 
3 t/m 22/9 1 ex Poelruiterplas (PD) 
21/9 gehoord Machineweg (PM) 
22/9 1 ex Ringweg Houtrakpolder (PD) 

Witgatje 
2/9 2 ex; 4/11 1 ex Australiëhaven (PT) 
2/9 overvliegend gehoord -t~ 1 ex W; 16/9 1 ex invallend +' 1 ex W: 20/9 gehoord; 17/10 2 ex NO: 11/11 2 
ex ZW Vijfhoek (VOD) 
18/9 1 ex: 25/9 gehoord gemaal Halfweg (VB PM) 
18/9 4 a 5 ex; 15/10 1 a 2 ex; 11/11 2 ex; 15/11 1 ex; 20/11 3 ex Houtrakpolder (VB PM) 
24/9 1 ex W Gein I I I ( VOD) 
24/10 1 ex; 13/11 1 ex omg Crayenstein (PM) 

Bosruiter 
1/9 1 ex gemaal Halfweg (VB) 
4 t/m 16/9 1 ex Batterij Halfweg (PM) 

Oeverloper 
laatste waarneming: 18/9 1 ex gemaal Halfweg (VB) 

Steenloper 
4/9 7 ex W Vijfhoek (VOD) 

Kleine Jager 
3/9 1 ex IJmeer Diemerzeedijk W 
7/10 1 ex laag W later hoogte winnend W Artis (WW) 
Dwergmeeuw 
9/9 4 le kj ex waarvan later 3 ex W Vijfhoek (VOD) 
11/9 3 le kj ex Vijfhoek (VOD) 
Kleine Mantelmeeuw 
2/9 2 ex Aziëhaven (PT) 

Grote Stern 
2/9 2 ad W Vijfhoek (VOD) 

Visdief 
laatste waarneming: 1/10 1 le k j ex W Vijfhoek (VOD) 

Zwarte Stern 
2/9 1 ex gemaal Halfweg (PD) 2/9 1 ex; 9/9 1 le k j ex Poelruiterplas (PD PM) 
veel Vijfhoekwaarnemingen tzt verschijnt hierover een artikel 
Tortelduif 
1/9 1 ex O Spaarnwouderveen -f 1 ex N Lange Bretten (PM) 
2/9 1 ex W tezamen met Witgatje Vijfhoek (VOD) 
6/9 1 ex N Ruigoordweg (PM) 
Ijsvogel 
gehele maand september 1 a 2 ex Haven Ballast en omg W 
6 + 12/9 1 ex Thijssepark Amstelveen (WAP) 
16/9 1 ex Banaan Asd Bos (MV) 
16/9 1 ex Klein Bethlehem/Asd Rijnkanaal W 
27/9 1 Gein I I I (VOD) 
28/9 1 ex de Braak Amstelveen (WAP) 
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1/10 1 ex; 17/10 1 ex gehoord PEN-centrale W 
8/10 1 ex Flevopark (8 okt—tellers med Römer) 
5/11 1 ex gemaal Half weg (VB) 
25/11 1 ex Vijfhoek + 1 ex Maxis (VOD) 
29/11 1 ex Plesmanlaan/Plantijnpad (WW) 

Groene Specht 
4/9 gehoord Batterij Halfweg (PM) 
7/9 1 ex NW Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
28/9 + U/10 1 ex Thijssepark Amstelveen (WAP) 
24/10 gehoord Noorder weg Ruigoord (PM) 
20/11 1 ex 't Twiske (PM) 

Kuifleeuwerik 
gehele periode aanwezig Calandlyceum en omg (PD) 

Boomleeuwerik 
17/10 overvliegend gehoord Gein I I I (VOD) 
18/10 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
Oeverzwaluw 
20/9 2 x 1 ex W Vijfhoek (VOD) 

Boerenzwaluw 
laatste waarneming: 18/10 4 ex Vijfhoek (VOD) 
Huiszwaluw 
laatste waarneming: 18/10 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Boompieper 
16/9 gehoord; 1/10 1 ex NO Vijfhoek (VOD) 
22/9 gehoord Gein I I I fVOD) 

Waterpieper 
slaapplaatsen: Oeverlanden Nieuwemeer, Lange Bretten (VB PM) 
een artikel hierover is in de maak 
8/10 1 ex ZW Haven Ballast (VOD) 
17/10 1 ex ZW Gein I I I (VOD) 

13/11 1 ex Batterij Halfweg -f 1 ex omg Crayenstein (PM) 

Oeverpieper 
24/9 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
19/10 1 ex ZW Binnenkadijk (WW) 
4/11 1 ex gemaal Halfweg (PT) 
Gele Kwikstaart 
laatste waarneming: 18/10 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Grote Gele Kwikstaart 
16/9 1 ex: 20/9 3 ex; 24/9 3 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 
1/10 2 ex; 5/10 1 ex; 8/10 4 ex; 18/10 5 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 
vanaf"8/10 t/m 24/11 vrijwel dagelijks 1 ex (28/10 4- 11/11 2 ex) Rozengracht/Lijnbaansgracht (FV > 
11/10 1 ex Mauritskade thv Dapperstraat (WW) 
17/10 1 ex roepend Z Binnenkadijk (WW) 
1/11 1 ex WZW Gein I I I (VOD) 
6/11 1 ex Hoogtekadi jk (WW) 
9/11 1 ex Laagtekadi jk (WW) 
28/11 1 ex omg Grote Sluis Asd Bos (FV) 
Zwarte Roodstaart , 
12/10 1 9 Velserweg/Amerikahaven (PM) 
14/10 zang PEN-centrale W 
31/10 2 9 Hoogtekadi jk (WW) 
29/11 1 9 Houtrakpolder (VB) 
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Gekraagde Roodstaart 
24/9 2 ex Vijfhoek (VOD) 

Paapje 
2/9 1 ex Aziëhaven (PT) 
8/9; 18/9; 30/9 1 ex Gein I I I (VOD) 
11/9 1 ex omg Crayenstein; 3 ex Molenwetering 4- 2 ex Kerkweg Spaarnwoude 
18/9 2 ex Poelruiterplas 4- 1 ex Molenwetering (PM) 
21/9 4 ex Spaarnwouderveen (PM) 
17/10 1 ex Gein III (VOD) 

Tapuit 
veel septemberwaarnemingen vooral uit het westelijk deel van de regio. 
3/10 1 ex; 5/10 1 ex Poelruiterplas i VB PM) 
5/10 1 ex omg Crayenstein (PM) 

Bef lijster 
18/10 1 9 ZW + 1 9 tp Haven Ballast (VOD) 

Kramsvogel 
eerste waarneming: 12/10 1 ex O Lange Bretten (PM) 
Koperwiek 
eerste waarneming: 1/10 4 ex ZW Driemond (VOD) 

Grote Lijster 
1/10 1 ex; 18/10 3 ex; 28/10 4 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 
30/10 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
21/11 1 ex Australiëhavenweg (PM) 
22/11 1 ex Elzenspeelplaat Asd Bos (Lobel) 
25/11 2 ex Gemeenschapspolder omg Driemond (VOD) 
Rietzanger 
laatste waarneming: 3/9 1 le k j ex Haven Ballast (VOD) 

Kleine Karekiet 
laatste waarneming: 27/9 1 ex omg Crayenstein (PM) 

Zwartkop 

4/10 2 Cf 4 1 9 Vijfhoek (VOD) 

Tjif t jaf 
4/10 zang Lelylaan (PM) 
4/10 zang omg Molen wetering (PM) 
30/10; 10/11; 17/11; 24/11; 30/11 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
2/11 1 ex Oeverpark Meerzicht (VB) 
13/11 gehoord Lange Bretten/Groote Braak (PM) 
21/11 1 ex Australiëhavenweg (PM) 
25/11 1 ex Vijfhoek (VOD) 
Fitis 
laatste waarneming: 24/9 1 ex Vijf hoek (VOD) 
Vuur goudhaantje 
5/10 2 ex Vijfhoek (VOD) 
16/10 2 ex omg Hertenkamp Asd Bos (Frieswijk) 
12/11 1 Cf van Eeghenstraat (van Duin) 
31/10 2 ex Middelste Bos (Frieswijk) 
18/11 1 ex; 10/11 lCf VU Boelelaan (Schoevaart Vlek WW) 
20/11 2 ex Eerste Bos (Frieswijk) 
Grauwe Vliegenvanger 
laatste waarneming: 18/9 1 ex omg Gaasperplas W 

(PM) 
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Baardmannetje 
regelmatig waargenomen Lange Bretten, Oeverlanden Nieuwemeer en Vijfhoek e o (VB PM PT VOD» 
24/9 8 ex begin Markerdijk (PM) 
27/9 + 19/11 gehoord Crayenstein (PM) 
5/10 2 ex; 17/11 I ex; 20/11 4 ex gemaal Halfweg (VB) 
S/10 I V Heemtuin Sloterpark (PM) 
17/10 6 ex (Jdoorn f FV 

Zwarte Mees 
de Zwarte Mezen invasie heeft zich hoofdzakelijk m het oostelijk deel van onze regio afgespeeld 
Hierover verschijnt tzt een artikeltje. 
4 /10 60 a 80 ex Frankendael (WW» 
r ) , 10 3 + 1 ex in tuin Jozef Israëlskade (Oreel) 
=) 10 12 ex Plantage Doklaan (WW> 
11/10 ongeveer 30 ex Frankendael i WW) 
30/11 1 ex Vogeleiland Crayenstein (PM» 

Rotskruiper 
miv 13/11 regelmatig l ex VU—gebouw Boelelaan en omg i vele waarnemers) 

Buidelmees 
r ) /10 1 ex ZW ^ 1 le kj ex tp; 17/10 2 ex ZW; 18/10 1 - 2 ex ZW Vijfhoek < VOD) 

Klapekster 
14 '10 1 ex L Vijfhoek . VOD) 

Roek 
4 10 i ex W Frankendael iWW) 

Bonte Kraai 
28/10 1 ex Poelruiterplas i PD PT \ 
28/10 1 ex ZW 11/11 1 ex O Vijfhoek < VOD* 
4/11 l ex omg Aziëhaven (PT) 
14/11 1 ex Z VU Boelelaan iPM» 
Keep 
eerste waarneming; 1/10 5 ex ZW Vijfhoek i VOD) 

Sijs 

eerste waarneming: 20/9 4 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Frater Y 
17/10 gehoord: 28/10 3 ex ZO Vijfhoek (VOD) 

Barmsijs 
18/10 2 ex ZW Vijfhoek • VOD» 
Goudvink 
17/10 overvliegend gehoord: 11/11 2 Cf ZW Vijf hoek (VOD) 

Sneeuwgors 
18/10 ^ 4 e x ZW Vijfhoek (VOD) 
4/11 sex gronddepót Amerikahaven weg (PT) 
17 / I J 2 ex Marken i FV > 
IJsgors 
18/10 3 ex ZW 28/10 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
17 '11 2 ex Marken (FV> 
Geelgors 
18/10 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Ortolaan 
2/9 1 ex roepend W Vijfhoek (VOD) 
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aanvullingen/verbeteringen vorige periode: 

Smient 
8 t/m 20/6 1 Cf Molen wetering (PM) 
28/6 1 Q Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
26 + 29/8 1 9 Poelruiterplas (v Dijk med PT PM) 
4/7 6 ex W (daarna regelmatig waargenomen) Vijfhoek (VOD) 

Krakeend 
6/6 2 9 met resp 5 en 11 pulli gemaal Halfweg (PM) 

Grote Karekiet 

10/6 1 ex zingend Uitdammer Die (FV) 

Buidelmees 
8/8 1 ex ls middags vele malen roepend Gein I I I (VOD) 

gevraagd: 

In het najaar van 1989 zijn opvallend veel Ijsvogels waargenomen in het werkgebied van de VWG 
Alkmaar e.o. In verband met het schrijven van een artikel daarover vraagt de archivaris van 
genoemde VWG om alle Usvogelwaarnemingen in de periode 1-7-1989 t/m 31—12—1989 uit het 
werkgebied van de VWG Amsterdam. 
Willem van der Waal heeft reeds alle bij hem bekend zijnde waarnemingen uit onze region aan hen 
doorgegeven, maar als iemand nog aanvullingen heeft voor Alkmaar kan zi j /hi j ze zenden aan: 
D. Vlugt 
Nassaulaan 8 f ^ \ ^ : 

1862 E.I Bergen 
tel. 02208-97778 

P e c h g e h a d 

H Een zeldzame Ameri
kaanse roerdomp werd 
tijdens de trek van 

Noord- naar Midden-Amerika 
uit de koers geblazen. De vogel 
maakte een heroïsche vlucht 
over de noordelijke Atlanti
sche Oceaan, kwam dodelijk 
vermoeid in Ierland aan en be
landde daar prompt in de ka
ken van een jachthond. Roer
domp dood. 

STEVE NEWMAN 
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M I P l i I j Jl 

K e n n e m e r 

duin wordt 
beschermd 
D E N HAAG - Minister Braks 
(natuurbeheer) heeft het duin
gebied Zuid-Kennemerland 
Zuid voorlopig aangewezen als 
natuurmonument. Binnen een 
jaar zal de minister een besluit 
nemen over de uiteindelijke 

; status van het gebied. 
Zuid-Kennemerland Zuid is 

ongeveer 610 hectare groot. Het 
: ligt in de gemeenten Bloemen-

daal en Zandvoort, en grenst 
\ aan het race-circuit. I n het deel 
! nabij het circuit is sprake van 

intensieve recreatie. I n de rest 
van het gebied is wandelen, fiet-

; sen en paardrijden alleen op de 
j daarvoor aangewezen paden 
! toegestaan. 

In de vrijwel onbetreden de
len worden nog kwetsbare mos
sen en korstmossen gevonden. 
Ook groeien er (vrij) zeldzame 

' planten als Parnassia, Duinsa
lomonszegel en verschillende 
soorten orchideeën. Voor vo-

; gels is het een belangrijk rust-, 
' broed- en fourageergebied en er 

komen onder meer reeën, her
melijnen, wezels en watervleer
muizen voor (ANP) 

OOIEVAARS KIEZEN MASSAAL VOOR DDR 
Terwijl de afgelopen maanden tien
duizenden Oostduitsers naar de 
Bondsrepubliek reisden, trokken 
grote groepen ooievaars de andere 
kant op. Ze zochten in de DDR een 
broedplaats, aldus had het Oostduitse 
blad Neues Deutschland zaterdag 
eindelijk eens wat leuks te berichten. 
„Vijf keer zoveel ooievaars broeden 
in ons land in vergelijking met onze 
westerse buur, hoewel het buurland 
zeker twee keer zo groot is", meldde 
het communistische partijblad met 

nauw verholen trots. Volgens de 
krant nestelen zich 2500 ooievaar
paren in de DDR en slechts vijfhon
derd in de Bondsrepubliek. Het aan
tal ooievaars is zeker 20 procent gro
ter dan het aantal dat vorig jaar in de 
DDR neerstreek, aldus het blad. 
Vogelkenners menen dat de voorlief
de van de ooievaars voor de DDR 
vooral te maken heeft met betere 
voedselvoorzieningen en kunstmati
ge nestplaatsen. Politiek speelt in 
deze vlucht geen rol 

(Korte) mededelingen 

Reigers tegen Apartheid 
goed gedaan! 

3/ - / IO)&)t 

KLM-toestel maakt noodlanding na botsing met reiger 
SCHIPHOL (ANP) — Een KLM-toe-

i stel met bestemming Nairobi en Johan-
| nesburg heeft in de nacht van maandag 
, op dinsdag een noodlanding op Schip-
j' hol gemaakt na een aanvaring met een 
! reiger. 
! Kort nadat vlucht KL-591 was begon

nen meldde de gezagvoerder dat een 
ruit aan de linkerkant van het eerste
klas-compartiment beschadigd was. La
ter bleek dat het vliegtuig in botsing 
was gekomen met een reiger. Door de 
klap was de binnenruk van het cabine-

raam gebroken. 
Nadat het vliegtuig boven Friesland 

en Drenthe brandstof had geloosd om 
het gewicht te verminderen voor de 
landing, keerde het terug naar Schip
hol. Volgens een woordvoerster van de 
K L M heeft dat geen ongerief veroor
zaakt, omdat de vliegtuigbrandstof ver 
dampt voor deze de grond bereikt 

De 406 passagiers van het toestel heb
ben de nacht doorgebracht in hotels. Zij 
zijn in de loop van dinsdag alsnog naar 
Afrika vertrokken. 

F O T O M A R T I J N D E J O N G E 

Nieuwe hut voor 

vogelliefhebbers 

De opvolger van de vogelobser 
vatiehut 'De Grauwe Gans' aan 
de Oostvaardersplassen bij Le
lystad (die vogelliefhebbers uit 
binnen- én buitenland trok, 
maar in het voorjaar van 1989 
afbrandde) is bijna klaar en 
wordt op 2 februari opgeleverd. 

Het nieuwe exemplaar komt 
twintig meter verder in het wa
ter te staan, met de bedoeling 
het uitzicht in vergelijking met 
het vorige te verbeteren. 

De hut is vrij toegankelijk. 
Vorig jaar werd in het gebied al 
een andere observatiepost ge
bouwd, die toegankelijk is voor 
invaliden. 

De hutten - die op palen in 
het water s taan- zijn zo ge
bouwd dat de vogels de mensen 
niet opmerken. 
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1 januari 1990 
TROUW Z-\-9f* 
Alweer zo'n vrije dag. De kater nog 
nauwelijks verdreven of er is al 
weer werk aan de winkel. Want die 
zeldzame vogels kunnen, nee móe
ten opnieuw gescoord worden! Een 
echte soortenjager beseft, dat zij 
ieder moment verdwenen kunnen 
zijn en dan mogelijk niet op de jaar
lijst van 1990 komen. Dus krijgt IJ
muiden opnieuw te maken met een 
horde vogelaars. De vroege bezoe
kers hebben geluk, de ijsduiker en 
de kleine burgemeester zijn er nog. 
Een beetje; twitcher staat die eerste 
januari al snel op 80 soorten. En 
wat is er dan mooier om de dag te 
besluiten met de beeldschone rots
kruiper (Tichodroma muraria), die 
nu al twee maanden bij de vrije uni
versiteit komt slapen. Een dwaal
gast uit het hooggebergte, die da
gelijks gaat slapen in een van de ne
onletters aan de De Boelelaan in 
Amsterdam ledereen heeft hem ai 
op zijn of haar lijst van 1989 staan. 
De vogel haalde de krant, en zelfs 
de televisie. Maar komt ie ook in 
1990 op de lijst? De reislustige vo
gelaars hebben geluk: om 16.58 uur 
- het is vrijwel donker - laat het 
dier zich heel even zien ('Het leek 
wel een rat'). Een streep op de lijst 
en dan weer snel naar huis. 
Het nieuwe soortenjaagjaar is be
gonnen 

kom méé naar 
huiten allemaal 
Twee dagen geleden sloten hon
derden vogelaars hun jaarlijsten af 
Wat bij bedrijven balansen heet, 
heet bij hen gewoon het eindtotaal 
opmaken. Ze hoeven niet eens zo 
heel fanatiek te zijn om iedere vo
gelsoort die ze hebben gezien te 
noteren, maar bovenal te tellen 
Want Gezellige Feestdagen? Heel 
leuk, maar dat betekent vooral 
thuiszitten, en dat betekent dus 
mogelijk soorten missen. Het doel 
van 1989 dient gehaald te worden 
En daarom gingen veel vogelaars 
op de valreep naar buiten om enke
le nog op de jaarlijst ontbrekende 
soorten 'op te halen' Want laat 
daarover geen misverstand be
staan, vogels zijn niet alleen leuk 
om esthetische of wetenschappelij
ke redenen. Veel vogelaars gaat het 
vrijwekHtsluitend om de omvang 
van de jaar- of levenslijst. Op die 
jaarlijst prijken bij een beetje lief
hebber zo'n 225 in Nederland waar
genomen vogelsoorten, bij de iets 
gedrevener personen ongeveer 
250, terwijl de echte fanaten (dat 
zijn de zeer competitiegevoelige 
twitchers) pas bevredigd zijn bij 
290 soorten per jaar: het record. 

V l i e g e n v a n g e r s 
Veehouders hebben vooral in de 

zomer veel last van vliegen in de stal. 
Behalve dat ze mens en dier ongemak 
bezorgen, verspreiden vliegen ook 
ziekten. De gebruikelijke manier om 
de insekten te bestrijden is met che
mische middelen. Het nadeel daarvan 
is dat die chemicaliën schade kunnen 
toebrengen aan het milieu en dat in
sekten er resistent tegen kunnen 
worden, waardoor de middelen hun 
werkzaamheid verliezen. 

Er lijkt echter een onschadelijk en 
efficiënt alternatief beschikbaar, in 
de vorm van muskuseenden. Dat 
schrijft The Economist van 18 no
vember. 

Gordon Surgeoner en Barry Glof-
cheskie, verbonden aan de vakgroep 
milieubiologie van de universiteit 
van Guelph in Ontario, lazen in een 
tijdschrift over een boer die muskus-
eenden gebruikt als vliegenvangers. 
Ze onderzochten of deze methode af
doende is en kwamen tolde conclu
sie dat muskuseenden voor dat doel 
by uitstek geschikt zijn. 

Muskuseenden zijn alleseters, 
maar ze zijn vooral gek op insekten. 
De onderzoekers sloten in een eerste 
laboratoriumtest een vijf weken oude 
muskuseend in een kooi van 2,5 ku

bieke meter met daarin vierhonderd 
levende vliegen. Na een uur had het 
dier er 326 opgegeten. In een vol
gend experiment werden vier een
den opgesloten in afzonderlijke kooi 
en met honderd vliegen. Binnen een 
half uur had elke eend negentig pro
cent van de vliegen te pakken. Met 
vliegenvallen en vliegenstrips werd 
dat resultaat pas bereikt na 15 tot 86 
uur. De experimenten werden ver 
volgens verplaatst naar de praktijk 
Op diverse boerderijen werden paren 
muskuseenden ondergebracht in 
koeiestallen. Het bleek dat in deze 
stallen na verloop van tijd tachtig tot 
negentig procent minder vliegen 
voorkwamen. Op video-opnamen was 
te zien hoe de eenden gemiddeld 
twee keer per minuut een vlieg wis
ten te vangen. 

Uit diverse andere experimenten 
kwam naar voren dat vrouwtjes-mus 
kuseenden ongeveer tien procent 
meer vliegen eten dan mannetjes en 
dat eenden tussen de acht dagen en 
twee jaar oud het meest geschikt zijn 
voor het werk. De dieren passen zich 
goed aan aan de omstandigheden in 
de stal, blijven in de buurt van de 
jonge dieren, die vooral aantrekke
lijk zijn voor vliegen, en pikken zelfs 
vliegen van hun huid terwijl ze sla
pen of rusten. 

'n prima, vanger* maat* 
hij lust.ze niet echt 

ILLUSTRATIE WIM BOOŜ  

i Overigens, in de officiële vader
landse ornithologische geschriften 
zijn ongeveer 415 soortèn voor ons 
land vastgelegd. 
Goed, je staat op 239, hebt jezelf 
een jaartotaal van 241 ten doel ge
steld, en het is al 29 december. On
rust in de tent, en dus de telefoni
sche informatielijn van de Dutch 
Birding Association gebeld. Daar 
kun je vernemen waar de zeldzaam
heden zich bevinden. Een kleine 
burgemeester (voor de leek: een or
dinaire witte meeuw), en een ijs-
duiker (een primitieve watervogel, 
maar wèl groot en zeldzaam) bevin
den zich bij Umuiden. In de auto, en 
er op af! 

Umuiden is een prima doel. In elk 
geval voor die ijsduiker. De vogel 

zwemt al een week langs de Zuid
pier; die kan dus opgehaald wor
den! Maar de verrassing is groot ais 
aan de landzijde van die pier een 
andere zeldzaamheid wordt aange
troffen: een vale woestijnvink. 
Voor deze Rhodospiza obsoleta 
moetje normaal gesproken een reis 
ondernemen naar Israël, Jordanië, 
of naar Syrisch/Turkse contreien. 
Of naar de vogelmarkt van Barne-
veid, waar deze vogels verhandeld 
blijken te worden. Een ontsnapte 
vogel (escape) derhalve. Pech! 
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