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Aankondiging van twee boeken 

ter gelegenheid van haw 25-jarig bestaan heeft de 
natuurvereniging tfIJsseldelta" uit Kampen een 
boek uitgegeven met de titel "Vogels - hoe leven 
ze". 
Het boek bevat hoofdstukken over o.a. soortvor
ming en systematiek, de veren, voeding en spijs
vertering, energiebalans, lopen en zwemmen, het 
gezichtsvermogen, vogelgeluiden, het gedrag, de 
vogeltrek, vogels in het landschap, populatie— 
biologie en ouderdom, vogels en mensen en fossiele 
geschiedenis. 

Het boek is in de boekhandel te koop (ISBN— 
nummer 90-71331-02-4) voor f 19,90. Ook te 
bestellen bij de IJsseldelta door overmaking van f 
21,90 op giro 1996433 tnv GJJEenkhoorn te K a m 
pen onder vermelding van "toezendign boek 
Vogels". 

Op 27 oktober 1990 zal het standaardwerk "Broed
vogels van Noord—Holland* verschijnen. 
Het is een uitgave van de Samenwerkende Vogel
werkgroepen in Noord-Holland en het, Provinciaal 
bestuur van Noord—Holland, 

Bij het volgende nummer van de Gierzwaluw zult 
u een folder ontvangen, waarmee u het boek bij 
voorintekening kunt bestellen. Het kost dan f 35,— 

na 27 oktober zal het f47,50 kosten. 



De Gierzwaluw 28 (1990), nr 1 1 

DE J A A R V E R G A D E R I N G V A N 27 MAART JONGSTLEDEN 
Annelies Romer 

Natuurlijk heeft de secretaris op 27 maart j.1. nauwkeurige notulen gemaakt van de vergadering. Van 
dat verslag zult u te zijner tijd kennis kunnen nemen, maar nu wilde ik u vast iets vertellen over het 
daar besprokene. 

Er waren vijftien leden bij de vergadering aanwezig, vier leden hadden zich afgemeld. 
Bij de koffie bespraken we aan de hand van de notulen van vorig jaar een aantal dingen die we in het 
afgelopen jaar hebben gedaan. 
Ter tafel ligt de folder die Dirk Jan zou maken. Het is een folder die kan dienen voor adspirant leden, 
maar die ook her en der als visitekaartje voor onze vogelwerkgroep kan dienen. In het kort wordt 
daarin de VWG voorgesteld en er worden enkele leuke vogelgebieden in de regio besproken. Het is 
een proefdruk, er kunnen nog enkele hele minieme wijzigingen in worden verwerkt, waarna de folder 
op gekleurd papier wordt gedrukt. 
Ook afgelopen jaar ondernamen weer enkele leden namens de VWG aktie op het gebied van de 
vogel— en natuurbescherming in Amsterdam. Paul Marcus bezocht enkele vergaderingen van de 
zogenoemde Adviesraad, een overleg van Amsterdamse organisaties die zich met natuureducatie e.d. 
bezig houden. Hij schreef ook een uitgebreid commentaar op een struktuurplan van de gemeente voor 
de regio Amsterdam. Niko Groen en Ad Hartog maakten zich sterk voor het verhuizen van de 
visdiefkolonie van knooppunt Nieuwemeer naar de polder IJdoorn. De huidige kolonie wordt 
bedreigd door het aanleggen van de sneltram naar Amstelveen. Zij traden in overleg met diverse 
overheden en milieuorganisaties voor belangenbehartiging van vogels en de voor hen belangrijke 
bestaansvoorwaarden bij zulke zaken als het aanleggen en verbreden van wegen en andere ingrepen 
in de omgeving. 
De gemeenteraad van Amsterdam nam dit voorjaar een nota aan, waarin de weilanden rond 
Meerzicht (noordkant Amsterdamse Bos) als natuurreservaat worden aangewezen (zie ook de 
Gierzwaluw 25 p 87 en de Gierzwaluw 26 p 3). 

De financiële positie van de Vogelwerkgroep gaf geen aanleiding de contributie te verhogen, al 
teerden we een heel klein beetje in op onze reserves. Het drukken van de Gierzwaluw heeft vorig jaar 
nogal wat geld gekost en omdat we niet tevreden waren over de kwaliteit van het drukwerk, ondanks 
de hoge rekeningen, hebben we naar een nieuwe drukker omgezien. Na enig proberen vinden we de 
prijs—kwaliteit verhouding die we nu gevonden hebben heel aanvaardbaar. 
De kascontrolecommissie had schriftelijk bericht achtergelaten, waardoor de penningmeester door de 
vergadering gedechargeerd kon worden. 
Voor de bestuursperikelen die we de laatste tijd ondervonden is hopelijk een goed werkende oplossing 
gevonden. Annelies werd door de twee andere leden van het bestuur bedankt voor het gevoorzitter 
van de laatste jaren en kreeg daarbij o.a. (rode!) rozen. Ronald Hofmeester had zich de noodkreten 
aangetrokken en meldde zich reeds voor de vergadering als kandidaat—voorzitter en, hoe kan het 
anders, dat werd door de vergadering zeer gewaardeerd, zodat hij met algemene stemmen werd 
benoemd. Annelies blijft in het bestuur als afvaardiging van de redaktie. Ruud Vlek was bereid 
namens de veldwerkcommissie tot het bestuur toe te treden, zodat het bij statuten vereiste minimum 
aantal bestuurders van vijf weer aanwezig is. 
Ger Blankers bood aan de contactavonden te regelen, als hem daarbij wel wat wensen en enkele 
sprekers/diavertoners zouden worden aangereikt. Besloten wordt per september aanstaande weer wat 
regelmatiger een avond te organiseren. Voor de excursies zal per uitstapje een excursieleider (e.l.) 
worden aangewezen. 

Na de pauze neemt de nieuwe voorzitter de leiding van de vergadering over. Vlak voor de 
jaarvergadering heeft Do Beckers, onze "bibliothecaris", laten weten dat ze in de loop van het jaar 
wel van haar functie ontheven wil worden. Er wordt wat gefilosofeerd over de plek waar we onze 
bibliotheek het best kunnen onderbrengen. Ruud Vlek voelt er wel voor de hele bups bij hem thuis te 
hebben, omdat hij druk doende is een geautomatiseerd waarnemingen bestand aan te leggen. Hij is er 
ook van overtuigd dat alles wat er aan feiten en gegevens zijn zo toegankelijk mogelijk moet zijn. 
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Toch bestaat er bij de vergadering de wens de bibliotheek op een centralere plek op te bergen. 
Misschien biedt de verhuizing van de ANR naar de Hortus te zijner tijd een mogelijkheid om ons 
bilbliotheekje onderdeel te laten uitmaken van een groter, toegankelijker geheel. Intussen wordt 
afgesproken dat tot zo'n mogelijkheid zich voordoet de boel naar Ruud gaat. Diverse leden bieden 
aan te helpen met verhuizen. 

Ruud Vlek laat nog de plannen van de veldwerkcommissie voor het komende jaar de revue passeren. 
Het atlasprojekt wordt voortgezet en er wordt hard gewerkt om weer voor alle parken telploegen op 
de been te krijgen. Er zijn ook grote wensen, zoals een uitzetprojekt voor Kerkuilen, maar dat blijft 
vooralsnog bij een wens. Paul Tak vraagt de veldwerkcommissie naar de mogelijkheid om kunstmatig 
een broedplaats voor Oeverzwaluwen te realiseren. Daarover zal contact opgenomen worden met het 
stadsdeel Geuzenveld. 

In de pauze en na afloop van de officiële vergadering wordt nog druk gepraat, hopelijk worden er 
vele leuke plannen gesmeed voor de toekomst. Of daar iets van gerealiseerd gaat worden zult u wel 
merken. In ieder geval zit er weer wat leven in de Vogelwerkgroep! 

Hemelvaartweekerid op Vlieland: vanaf woensdagavond 23 mei tot en met zondag 27 mei kamperen 
we op kampeerterrein 'de Lange Paal' te Vlieland. Het is een natuurkampeerterrein en daarvoor is in 
principe een kampeerbewijs nodig, dus degenen die zo'n ding hebben: neem het mee. Boten vanuit 
Harlingen vertrekken om 9.20 u, 14.20 u en 19.20 u (teLinformatie 05620—2969). Je kunt met de trein 
naar Harlingen—haven, er gaat ook een bus over de afsluitdijk vanaf station Alkmaar. Als je per 
automobiel komt dien je in tijd rekening te houden met het feit dat de parkeerplaats een eindje lopen 
van de boot ligt. 
Het is een zelf verzorgingskamp, ieder zorgt dus voor eigen vervoer, tent en eten. Al is onderling 
contact voor een plekje bij iemand in de auto of de tent altijd mogelijk. Contactpersoon: Annelies 
Römer, tel 020-191515. 

Zaterdag 9 juni: fietstocht door het zuidoostelijk deel van de regio. We verzamelen om 8.00 uur bij het 
Amstelstation. Opgave vooraf is niet nodig. Er heeft zich nog geen excursieleider gemeld, kom dames 
en heren Bijlmer— en Amstelveenbewoners, wie neemt ons mee door de leuke plekjes in 'jullie' gebied? 

Vooraankondiging najaarswerend: Vorig jaar is het uitstapje naar Ameland goed bevallen. Er 
bleken een aantal leden spijt te hebben dat ze niet waren meegegaan toen ze hoorden welk een luxe 
onderkomen we daar hadden. 
Herkansing: vrijdagavond 28 t/m zondag 30 september zijn we weer te gast in het kamphuis te Buren. 
Er is veel plaats in 4 tot 6—persoons kamertjeé. Dus voor wie dat op prijs stelt is gescheiden slapen 
mogelijk (rokers, juvenielen, vrouwtjes, etc). Wijze van opgave in het volgende nummer, maar noteer 
vast de datum. 

EXCURSIEPROGRAMMA 
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Het regionaal atlasproject 
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Roy de Haas 

De meeste zomervogels zijn op dit moment terug en veel leden van de Vogelwerkgroep zitten midden 
in het inventarisatie-seizoen. In het vorige nummer van de Gierzwaluw (jrg 27, nr 4) heeft u kunnen 
lezen wat er zoal geïnventariseerd wordt in en om Amsterdam en bij wie ü moet aankloppen om zich 
op te geven voor één van de projecten. 
Helaas heeft bij ondergetekende de telefoon nog niet roodgloeiend gestaan met aanmeldingen voor 
het (Amsterdamse) regionaal atlasproject Geen bericht kan in dit geval ook goed bericht zijn, want ik 
hoop dat de meeste leden stilzwijgend gehoor hebben gegeven aan de oproep om dit jaar in ieder 
geval de broedvogels in de directe nabijheid van zijn/haar woonomgeving te tellen, 
In het kort nog even waar het om gaat. 

De Vogelwerkgroep Amsterdam is benieuwd of de vogelstand in haar regio structureel aan het 
veranderen is. Delen van Amsterdam zijn flink gerenoveerd of bebouwd en parkjes zijn flink 
uitgegroeid. Wij hopen dit in kaart te kunnen brengen en dit uit te geven in een dik boekwerk met 
daarin ook de historie van vogels en vogelaars in en rond Amsterdam vanaf de 18e eeuw. 
Wij blijven afhankelijk van ieders medewerking om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. U 
hoeft maar 3 a 4 keer in de periode april - juni eén rondje in de buurt van uw huis te maken om voor 
het atlasproject gegevens te verstrekken. Bijgaand in deze Gierzwaluw treft u een telformulier aan. 
Uitleg behoeft eigenlijk alleen maar de broedcode: 

0 - Soort is aanwezig. Eén of meer maal waargenomen in het broedseizoen buiten het broedbiotoop 
(bijv. Tureluur boven bos, Visdief bij stadsgracht). 

1 - Waarneming(en) van de soort in het broedseizoen, in een mogelijk broedbiotoop, zonder dat de 
aanwijzing omtrent broeden werd verkregen. 

2 - Éénmalige waarneming van zingend of baltsend individu in het broedseizoen. 
3 - Waarneming van een paartje in geschikt broedbiotoop in het broedseizoen. 
4 - Territoriumgedrag (zang, gevechten, e.d.) op tenminste twee dagen, die meer dan één week uit 

elkaar liggen, op dezelfde plaats vastgesteld. 
5 - Baltsend paar (ook paring) in mogelijk broedbiotoop. 
6 - Bezoek van vogel aan waarschijnlijke nestplaats. 
7 - Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op aanwezigheid van een nest of jongen. 

Houd er echter rekening mee dat alarmeren lang niet altijd duidt op een broedgeval. Veel 
vogels alarmeren ook wanneer ze niet broeden. Let daarom speciaal op of de vogel aan één 
plaats gebonden is. 

3 _ Vogel met broedvlekken (niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een 
broedgeval ter plaatse 

9 - Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte. 
10 - Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof hij verlamd of gewond is en lokt zo de waarnemer van 

het nest weg. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten die in open terreinen broeden, 
zoals steltlopers en een enkele zangvogelsoort, zoals de Rietgors. 

11 — Pas gebruikt nest of eierschalen. 
12 - Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of dons jongen van nestvlieders. Deze code moet uiterst 

zorgvuldig worden gebruikt Soorten als Roek, Spreeuw, Kruisbek, Sijs, Barmsijs en zwaluwen, 
maar ook weidevogels en sterns kunnen met hun jongen grote af standen af leggen. De jongen 
worden dan soms nog door de ouders gevoerd. Let daarom uitsluitend op jongen die duidelijk 
net het nest hebben verlaten. 

13 - Gebruikt nest met onbekende inhoud. Bezoek door ouders aan een nest, waarvan de inhoud niet 
kan worden vastgesteld of waarneming van broedende vogel. Deze code is ondermeer bedoeld 
voor in kolonies broedende vogel zoals Roek en Oeverzwaluw. 
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14 - Transport van voedsel voor of ontlastingspakketjes van de jongen. Voor de meeste zangvogels 
is dit een bruikbare code. Soorten als meeuwen en roofvogels voeren hun jongen echter nog 
lang nadat ze zijn uitgevlogen (zie ook code 12), terwijl sterns en Ijsvogel soms lange voedselv-
luchten kunnen maken en dus best met voedsel buiten het broedgebied kunnen 
worden waargenomen. Het voeren van een wijfje door het mannetje moet met 
code 5 worden aangegeven. 

15 — Nest met eieren. 
16 - Nest met jongen gezien of jongen in het nest gehoord. 

U dient per vogelsoort de hoogste broedcode aan te geven. Indien u een zingende Merel hebt, maar 
een ander exemplaar zit op een nest met eieren, dan gebruikt u alleen broedcode 15 voor alle 
territoria van de Merel. 
Het nummer van het kilonietervakje waarin u woont staat vermeld op de adressticker op de envelop 
van de Gierzwaluw. Zie ook de Gierzwaluw 26 p 117 voor een uiteenzetting van dit project 
Indien u vragen hebt omtrent het atlasproject kunt u altijd met ondergetekende contact opnemen. 
Ook voor meerdere waarnemingsvellen, indien u ook nog andere stukjes Amsterdam nader bekijkt 
(denk aan de lunchpauze!). 

Roy de Haas 
Groenendaalstraat 35 hs 
1058 L E Amsterdam 
tel. 020-170082 

Voorjaarafenologie 

Bij dit nummer vindt u weer de bekende lijst met zomergasten. Noteert u alstublieft de data waarop 
u één of meer van deze soorten weer voor het eerst in de regio aantrof. Graag de lijst in juni naar de 
veldwerkcommissie sturen (zie colofon aan de binnenkant van het voorblad). Ook lijsten van het 
voorgaande jaar zijn nóg welkom. 

Het B.S.P, — niet broedvogels 

Het Bijzondere Soorten Project (BfLF.) voor broedvogels loopt nu al een tijdje. Met dit project van 
SOVON wordt gepoogd een goede indruk te krijgen van de zeldzame en schaarse broedvogels in 
Nederland. Dit was het laatste project om alle broedvogels in Nederland te monitoren en te bekijken 
waar het spaak loopt met bepaalde soorten (bijv. Ortolaan, Grauwe Kiekendief, Korhoen), teneinde 
beheersmaatregelen te kunnen nemen. 
Daarnaast bestond de behoefte om een gestructureerd beeld te verkrijgen van alle zeldzame vogels 
die Nederland niet-broedend aandoen, een bundeling van alle losse waarnemingen van bijvoorbeeld 
Ijsduiker, Roodhalsgans, Kraanvogel, Morinelplevier, Pestvogel, < Sneeuwgors, etc Die bundeling is nu 
ook tot stand gekomen door SOVON en Dutch Birding, de laatste is een organisatie die nauw 
betrokken is bij de waarneming van schaarse en zeldzame vogels in Nederland,, Bij deze Gierzwaluw is 
een formulier ingestoken. Dit is een maandkaart, waarop ten minste drie waarnemingen per soort 
aangegeven kan worden. Het kwartblok kan gehaald worden uit de inventarisatie—atlas voor Flora en 
Fauna (Staatsbosbeheer). Indien u die niet heeft, dan kunt u altijd een van.de leden van de 
veldwerkcommissie of de regionale districtscoördinator van het SOVON (Hans Groot) bellen, In de 
kolom 'aantal* kunt ü een scheiding maken in het aantal exemplaren wat overtrok of te plekke 
pleisterde (aanwezig was). 
Eindelijk een project waar een ieder zijn interessante waarnemingen in kwijt kan. 

Maandkaarten aanvragen bij/zenden aan Hans Groot 
SOVON districtscbördinator 
Antwoordnummer 632 (geen postzegel nodig) 
2060 WJ Santpoort 
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aanvullingen / rectificaties op de Gierzwaluw 27, nr 4 

De auteur van het verslag van het broedvogelonderzoek bij Halfweg (p 6) heeft nog twee 
aanvullingen van de literatuurlijst gegeven. 
-Hofmeester, IL, 1987. Broedvogels van de Lange Bretten en omgeving in 1985 en 1986. De Gierzwaluw 
25, nr 2 p 35-37 
-Walters, J., 1980. Réd de Kluut bij Halfweg. Mededelingenblad Vogelwerkgroep Amsterdam, 18, nr 3. 

Enige verwisseling van de sexen Q respectievelijk Cf in het artikel over de slaapplaats van Blauwe 
Kieken (p 12). 
Pagina 13, 3e alinea, le regel... 2 Q 9 moet zijn 2 Cfcf 
Pagina 13, 3e alinea, 5e regel... één van de QQ miste aan beide handen ... moet zijn één van de Cfcf... 

E E N WANDELING IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN OP 27 JANUARI 
Annelies Römer 

Al op de verzamelplaats op het Stadionplein was het maar beter in de auto te blijven zitten: een 
stormachtige westenwind voerde kletterende regenbuien met zich mee. De enigen die zich hadden 
opgegeven waren drie dames, een ongewone situatie voor een VWG-excursie. Een heer die gezegd 
had misschien mee te zullen gaan kwam niet opdagen en dus reden we gedrieën naar het westen, 
waar het zowaar af en toe opklaarde. 
We bleven optimistisch al werden we wel op de proef gesteld, nog bij het kaartjes draaien uit de 
automaat werden we getracteerd op een heuse hagelbui. Maar goed, door de harde wind was ook deze 
bui gauw op weg naar het oosten en wij gingen op pad. 

Eerst naar de Oranjekom, bij ieder bekend om de Ijsvogel, waarvoor ik net altijd te laat bleek te zijn. 
Nu speuren we over het water, Kuifeenden, Futen, Meerkoeten en wat is dat daar op het hekje aan de 
overkant, een oranje dotje. Lang staren we er naar, tranen door de wind over onze wangen, nee het 
moest wel een roestige klamp op van het hek zijn. Een van ons zag voor het eerst een Dodaars, dus 
daar werd uitgebreid bij stil gestaan. Voor we doorlopei toch weer even een blik op het hek ~. de 
klamp was blauw geworden, IJsvogel! Veel te ver weg| dus een omtrekkende beweging gemaakt, 
sluipend door de regen. En dan de eerste beloning, daar zit de Ijsvogel en tegelijk breekt een 
zonnestraal onder de buien uit, zo'n mooie, lage, winterse zonnestraal en die maakt van de IJsvogel 
een ware tovervogel. We kunnen er bijna geen genoeg van krijgen. Maar zulke momenten gaan al te 
gauw voorbij. Even later ploegen we weer tegen de wind in, verder. 
We lopen langs het kanaal, vinken en mezen op ons pad, maar ook veel door de Grote Storm 
omvergewaaide bomen. En dan vliegt links van ons een tweede kleurige vogel, een prachtige Groene 
Specht en ook deze licht op in het merkwaardige licht van deze dag. Er zijn niet veel vogels in de 
duinen, alles lijkt zich op een veilig warm plekje te hebben verstopt. Het wordt wat droger en we 
lopen flink door. 
We zijn net begonnen het laatste vlakke stuk naar de zee door te steken als er weer een bui losbarst, 
gaan we verder of draaien we om? Terwijl we overleggen vliegt er een grote vogel over, even 
verwarring, grote roofvogel, nee een Roerdomp. Moedig trotseert hij de harde wind en de regen en 
worstelt over onze hoofden heen tegen de storm in, we kunnen hem goed bekijken. We besluiten toch 
maar om te keren, en met de wind in de rug lopen we door het bos terug. We bekijken nog een 
mannetje Grote Zaagbek die met maar liefst vier vrouwtjes in één van de bekkens zwemt. Vlak voor 
ons zoeft een Sperwer laag tussen de bomen door. Ergens in de luwte vangen Koolmezen op 
Vliegenvangerwijze insecten vanuit de duindoorns. 
Erg laat is het nog niet en we drinken uitgebreid koffie en ook brengen we nog een bezoekje aan het 
bezoekerscentrum. We zijn het zeer met elkaar eens dat we best beloond zijn voor onze ontbering. De 
thuisblijvers hadden echt ongelijk. 
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V E R S L A G VAN D E E X C U R S I E ' NA AR DE' P E E V O F O L D E R S QP11 F E B R U A R I 
Annelies Römer 

Ook deze keer lijkt het weer niet mee te zitten, maar door een wonder bl i j f t het de hele dag droog en 
zeer zonnig, één dag in een aaneenschakeling van sombere winderige dagen. Soms heb je geluk. Soms 
ook niet als vogelaar, er hadden zich namelijk geen excursiegangers met auto's aangemeld, met als 
gevolg dat we één iemand thuislieten en we verder drie vogelaars op de achterbank propten. Nu dat 
hebben we de hele dag gemerkt, een gesteun en geduw daar achter! 

Het werd de dag van de grote aantallen. Nauwelijks in de polder stopten we in de Pampushout om de 
resten van een mishandelde auto te bekijken of we merkten een merkwaardig geraas op, dat bleek te 
worden voortgebracht door een troep van over'de honderd Fraters die zich in de bomen ophield. 
Even later om de hoek treffen we een grote wolk Holenduiven aan die voor ons van de akker vliegt. 
Langs de dijk ook grote aantallen eenden en aan de binnendijkse kant veel Kolganzen» We zien grote 
aantallen Wintertaling, Smient en Bergeend. Op de surf pias een Toppereend tussen de andere 
eendvogels. Bij de Knardijk ook Pijlstaarten en Nonnetjes. We zien de eerste Bruine Kiekendief, maar 
ook Blauwe. 
Op zoek naar de koffie bij het vliegveld belanden we in een grote groep (> 50 ex) Bonte Kraaien. Na 
de koffie zoeken we nog naar ganzen in de buurt van de Mosselweg. We zien Wilde Zwanen, maar 
ook enkele Kleine Zwanen. In de Kievitslanden zitten veel Goudplevieren en Kieviten, een paar 
Kemphanen. Veel Kolganzen en een enkele Brandgans. Uit de verte ziet Willem al een Slechtvalk 
jagen. We rijden in de richting van het dier en treffen het, hij heef t net een lekker Goudple viert je of 
Veldleeuwerikje geslagen en gaat in een weiland zitten plukken. Hij? Doordat we de zon in de rug 
hebben laat het dier zich makkelijk als een jonge dame herkennen. Mooi haar prooi afschermend zit 
ze in het gras. We zien ook nog een Havik die bijna niet kan vliegen zo volgekropt zit hij. Om de 
benen te strekken lopen we nog wat in een klein wilgebosje, daar treffen we veel klein grut, zoals 
Keep, Vink, Goudhaan, Sijs en Staartmees. Een tweede wandeling bi j Zeewolde wordt in een regenbui 
gesmoord, we rijden maar weer naar Amsterdam terug. W 

F I E T S E X C U R S I E NAAR W A T E R L A N D OP 18 MAART M90 l p 
iü* Jan van Blanken 

Was ik een vogel, dan koos ik Waterland als mijn stek. Maar ja ik ben maar een vogelaar. En die 
vogelaar bezoekt traditie getrouw op 18 maart met een stel soortgenoten de Waterlandse dijken en 
dieën. Grotendeels vlak land, dat Waterland, maar daar waar de oude droogmakerijen door 
veen weiden worden omringd en waar het veen is ingeklonken vertoont het landschap toch een lichte 
welving. Het is tevens een oud landschap. ïn de buurt van Holysloot vind je nog sporen van een 
Middeleeuws voetpad. Een padland heet hei daar. 
In de ochtend is de zon al aardig warm en het voorjaar gonst in de lucht, 's Middags' zal de 
temperatuur tot zo'n'20 graden stijgen. De weidevogels zijn weer terug of misschien wel helemaal niet 
weggeweest. Dat heb je met die zachte winters van de laatste jaren. Mijn eerste Grutto'bijvoorbeeld 
heb ik ieder jaar vroeger. Dit jaar al op 10 februari in de Hekslootpólder. Zo'n soort kan je'dus nog 
nauwelijks een zomergast noemen. 
Wij rijden over het nieuwe fietspad op de Waterlandse Zeedijk. Af en toe hoor ik het geblaat van 
baltsende Watersnippen. Aan het geluid dankt deze soort zijn bijnaam hemelgeitje. De groep rijdt wat 
uit elkaar en achterom kijkend zie ik de achterhoede over het Klnselmeer turen in de richting van 
Zunderdorp. Een paar gelukkigen hebloen een Velduil op zien vliegen, maar voor de meesten van ons 
blijft het beest onvindbaar, Een Kerkuil was overigens meer op zijn plek geweest, want bij 
Zunderdorp loopt nog een oud kerkepad. Wi j rijden richting Uitdam en bij de camping horen we een 
Keep zingen. 'Voor mi j de. eerste en waarschijnlijk de laatste deze winter. Hoewel winter! De 
Kolganzen zijn op twee na verdwenen. Ze vliegen ogenschijnlijk doelloos rond bij de Oosterpoel, waar 
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tevens een groep Grauwe Ganzen zit. Daar zwemmen er ook nog van rond in het IJsselmeer. We 
naderen Marken en na de koffiestop lijkt het alsmaar warmer te worden. Aan het begin van het 
strekdammetje zitten een paar Baardmannen. Schitterend getekend zijn ze. Gewoonlijk zie je ze in de 
regio nooit van zo dichtbij. Je hoort ze trouwens eerder dan je ze ziet. 
Inmiddels zijn we bij Moeniswerf aangekomen en even nadat Willem me attendeert op de mogelijke 
aanwezigheid van een Rouwkwikstaart, juist omdat er zoveel Witte Kwikstaarten te zien zijn, zie ik 
opeens een zeer donker exemplaar. Onmiskenbaar een Rouwkwik in bijna zomerkleed. Die had 
Willem al lang vóór mij gezien, maar ja, hij gunt een ander ook wat. Even tevoren heeft Willem ook 
al de eerste Fitis gehoord. Waarschijnlijk de vroegste datum voor de regio, maar dat moet nog even 
worden afgewacht. 
Ter hoogte van Zuiderwoude nemen wè nog een vlucht Goudplevieren waar. Tussen de 3000—5000 
exemplaren schatten we. Toch altijd lastig, dat schatten. Vanouds her zitten er veel Goudplevieren in 
Waterland. Wilsters werden ze vroeger genoemd en de Waterlandse boeren vingen ze met netten. Met 
een wilsterfluitje werden de plevieren in het net gelokt. Naast goudplevieren maakten de boeren ook 
jacht op eenden en die werden dan aan marktkooplui op de Albert Cuyp verkocht. 
Aan het einde van de excursie eten we ijs op de dijk bij de Schellingwouderbrug en als ik zo soesend 
over het water staar, ben ik in gedachten al weer bij de volgende excursie. Die gaat naar 
Spaarnwoude en hopelijk onder dezelfde omstandigheden. 

18 maart 1990, VWGA excursie: fietsend door Waterland naar Marken, aantal deelnemers: 10 
weer: zonnig, middagtemperatuur 2Q?C, wind Z—4 

Hier volgt een selectie uit de soortenlijst van die dag: 

Aalscholver 
Lepelaar 
Kolgans 
Grauwe Gans 
Krakeend 
Brilduiker 
Grote Zaagbek 
Sperwer 
Fazant 
Bontbekplevier 
Goudplevier 
Kemphaan 
Wulp 
Velduil 
Waterpieper 
Rouwkwikstaart 
Fitis 
Baardmannetje 
Keep 

1 ex Uitdammer Die 
6 ex ZW Marken 
2 ex Oosterpoel 
circa 200 ex Oosterpoel; 10-tallen Uitdammer Die 
2 paartjes Uitdammer Die 
Gouwzee/Markermeer 
6 ex Gouwzee 
19 Buiten IJ 
IC? to Oosterpoel 

1 ex Waterlandse Zeedijk; 1 ex Bijten IJ 
circa 4000 ex Waterland 
25 ex Waterland/Marken 
16 ex bij de Oosterpoel 
1 ex Kinselmeer 
1 ex westkant Marken 
1 ex ten NO van Moeniswerf op Marken 
1 ex zingend, westkant Marken 
6 ex bij de strekdam op Marken 
1 ex bij Camping Uitdam 
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B R O E D V O G E L I N V E N T A R I S A T I E VAN H E T T E R R E I N ROND D E 
RIOOLZUIVERING AMSTERDAM-NOORD IN 1988 EN 1989 

Marcel Tonkes 

In 1988 en 1989 heb ik het terrein rond de rioolwateringzui vering Noord voor de derde, respectievelijk 
vierde maal geïnventariseerd op de aanwezige broedvogels. De resultaten van de eerste en tweede 
keer, alsmede een uitgebreide beschrijving van het gebied> werden reeds eerder in de Gierzwaluw 
gepubliceerd (jrg 24 en 26). 
De inventarisatie is in eerste instantie opgezet om de eventuele veranderingen in de vogelstand die 
het gevolg kunnen zijn van de aanleg van de Ringweg Noord te kunnen bepalen: de Ringweg Noord 
zal in september 1990 volledig in gebruik worden genomen. Om deze eventuele gevolgen te kunnen 
bepalen is het nodig dat alle overige situaties in en om het terrein gelijk blijven. Dit laatste is helaas 
niet meer het geval. In het verslag van de tweede inventarisatie heb ik al verschillende veranderingen 
vermeld. De afgelopen twee jaar zijn er, in en om het terrein, weer veel ingrijpende veranderingen 
geweest: 
a) vóór de aanvang van het broedseizoen 1988 zijn alle oude vlieren en de volledige onder begroeiing 

van hoog opschietende ruigtekruiden bij de dijk van het voormalige crossterrein verwijderd. Dit is 
gebeurd als voorbereiding op de verdere egaiisering van dit voormalige crossterrein én de 
daaropvolgende aanleg van een "oef enrange" voor de golf sport; 

b) net na het broedseizoen 1988 is het tracé van de E10 (Amsterdam richting Broek in 
Waterland/Purmerend) gedeeltelijk verlegd. Het oude dijklichaam is achtergebleven en de nieuwe 
weg ligt nu op circa 50 — 100 meter van het voormalige tracé; 

c) in december 1988 is een deel van de ringweg in gebruik genomen, waardoor vlak langs het terrein 
(zuid—zijde) weer autoverkeer te vinden is; 

d) in december 1988 zijn er in het terrein dunningen uitgevoerd door de dienst Groenvoorzieningen. 
Hierbij is in het grootste deel van het terrein 20 tot 40% van de struiken gedund; 

e) tijdens het broedseizoen 1989 zijn er verdere werkzaamheden uitgevoerd om de oefenrange van de 
golfbaan af te maken. Eén van de gevolgen was dat het plasje aan de NO—zijde van het 
inventarisatiegebied, op een klein rietveldje na, volledig verdween. De oefenrange en de golfbaan 
werden uiteindelijk in augustus 1989 officieel in gebruik genomen, 

Beide keren werd er weer geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et 
al, 1985). In 1988 werden 11 bezoeken in de periode van 13 maart t /m 26 juni aan het gebied gebracht 
en in 1989 13 bezoeken in de periode van 12 maart t/m 25 juni. 

1988 1989 1988 1989 

Dodaars Heggemus 3 5-6 
Wilde Eend i i 13-15 Bosrietzanger - 1 
Slobeend i -~ Kleine Karekiet 3 3-4 
Kuif eend 2 5 Spotvogel - -
Tafeleend 2 1 Grasmus 1 1 1 
Bergeend 1 1 Tuinfluiter rr 

i 10-12 
Fazant 6-7 5-6 Zwartkop 7 5-8 
Waterhoen 3 3-5 Tj i f t j a f 2 3 
Meerkoet 1-2 2-3 Fitis 10 10 
Scholekster 1 1-2 Merel 14-16 17-21 
Bontbekplevier 1 Zanglijster - 0-1 
Tureluur _ '"' 0-1 Pimpelmees 1-3 1-2 
Holenduif - — Koolmees 10-11 11 
Houtduif 14-19 6-8 . Staartmees _ -Koekoek 1-2 1-2 Ringmus 4-5 10? 
Grote Bonte Specht 1 , ~ Vink, - — 

Witte Kwikstaart 3-4 2-3 Groenling 0-3 0-2 
Spreeuw _ - Putter 0-1 _ 

Ekster 4-6 3-4 Kneu _ 0-1 
Winterkoning 10-11 13 
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Discussie; 
Als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van de oefenrange is er niet alleen veel verstoring 
geweest, maar, wat veel erger is, er is ook veel leefgebied verdwenen. Het direkte gevolg hiervan is dat 
de Dodaars, de Bosrietzanger en de Kneu niet of nauwelijks meer aanwezig zijn als broedvogel 
Verder zijn, vooral door de vernietiging van het plasje, de Lepelaar en de Wintertaling als 
niet—broedvogels uit het gebied verdwenen. 
Het is intussen ook duidelijk dat het door de vele veranderingen vrijwel onmogelijk wordt om 
eventuele veranderingen in de vogelstand in verband te brengen met het, toekomstige, verkeer op de 
Ringweg Noord. Niettemin zal ik nog tot (en met) 1992 doorgaan met inventariseren om toch nog een 
eventuele tendens te kunnen achterhalen. 

Verwijzingen: 
Hustings, M.F.H., Kwak, R.G.M. e.a l̂985 
Vogelinventarisatie, Pudoc Wageningen 
Tonkes,M. 1986 
Verslag van een broedvogelinventarisatie van het terrein om de ïiioolzuivering Amsterdam—Noord. 
De Gierzwaluw 24 (1986) p 80-83 
Tonkes, M. 1988 
Broedvogelinventarisatie van het terrein om de Rioolzuivering Amsterdam—Noord 1987. De 
Gierzwaluw 26 (1988) p 41-42 

telling door de Griekse wijsgeer Aristo-
teles werd gebruikt. In het Middelland-
se-zeegebied treft men de kwak dan ook 
vaker aan; bij ons bijna alleen in de 
Biesboseh. Of, zoals in dit bijzondere 
geval, als tijdelijke gast in het hart van 
ons stadsdeel, zolang dat nog groen 
blijft... Overigens: ook de in ons land 
bijna uitgeroeide, schitterend gekleurde 
ijsvogel is weer op Frankendaal waarge
nomen. Tegelijkertijd stonden er nog 
pollen dotterbloemen voor de tweede 
keer dit jaar in bloei . GvS 

Willem van der Waal 

Marcel Tonkes 
JacJP.Thijsseplein 40 
1031 TS Amsterdam 
tel. 020-343910 

DE K W A K V L I E G T UIT 

Zeldzaamheid op Frankendaal 
Het onvolprezen Frankendaal heeft deze 
herfst een voor ons land zeldzame en 
moeilijk waarneembare vogel geher
bergd. Het gaat om een kwak, die van de 
tweede week van oktober af zijn kostje 
vond tussen de eenden en reigers. De 
kwak is een kleine reigerachtige moeras
vogel. Overdag houdt hij zich meestal 
schuil in wilgenhout of oeverbegroeiing. 
Zijn wetenschappelijke naam Nyetico-
rax duidt op " nachtleven' \ een woord 
dat al omstreeks 350 jaar voor onze jaar-

Mijn eerder uitgesproken verwachting is dan toch uitgekomen: de in Artis rondhuppelende Kwakken 
hebben hun vieugeispieren nu zo ver ontwikkeld dat zij regelmatig op de wieken gaan (v.d.Waal, 
1989). Leven wij ons in in de gedachtenwereld van een Kwak 
Je vliegt al een tijdje rond in of vlakbij de dierentuin. Is dat nou alles? Gore grachten en woningen. 
Geen aantrekkelijke omgeving voor de rest van je leven. Een keertje verder vliegen dan maar. En 
daar is plots het dorpje Sloten, onder en soms in de rook van Amsterdam. Dan verschijnt er opeens 
een mens die naar je k i j k t Een DB A—Mens. Dat betekent dat er in korte tijd een leger aan telescopen, 
kijkers en fototoestellen op je gericht wordt Enthousiast klinkt het "Hij is ongeringd, hij kan goed 
vliegen, dus is hij wildP' Aan de andere kant zijn er ook wel wat mensen die fluisteren dat je wel erg 
tam bent Logisch, ieder mens kan zich plotseling ontpoppen als je oppasser die vis komt strooien. 
Maar dat gebeurt niet, dus de Kwak vliegt maar weer terug naar Artis. Daar hebben de oppassers hun 
vanaf eind augustus 1989 regelmatig gehóuden Kwakken—tellingen moeten afsluiten met een negatief 
saldo van één. Er mist een Kwak vae de eerste lichting die destijds zonder ring werd gelost 
Nog gedurende de eerste helft van september zijn de Kwakken weer allemaal present, alle zeven. Het 
is duidelijk, het exemplaar van Sloten was het ontbrekende zevende exemplaar (willen al die 
vogelaars deze onterechte £fó£weer even van hun levens— en/of jaarlijst je halen? 

Maar dan besluit de reislustige Kwak nóg eens wat te gaan buurten. Dit keer naar het oosten. De 
vogel komt terecht bi j Frankendael Een voormalig buiten m Amsterdam-oost Net als in Sloten 
komen hier veel mensen, maar een belangrijk voordeel, is dat er hier wél wordt gevoerd. Brood voor 
de eenden. Onze Kwak profiteert daarvan. Hij wekt het medelijden op van de vele Amsterdammers 
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die de grote Blauwe Reigers van de kolonie in 
Frankendael gewend zijn. "Wat een lullig klein 
reigertje" of "Kan je nagaan wat een slap 
wintertje we hebben, er staat nou al een jonge 
reiger!" Maar na enige tijd komt het brood de 
Kwak zijn strot uit. Terug naar Artis maar 
weer. Tegen de kerstdagen is hij weer thuis op 
zijn oude visrijke stek in de dierentuin. 
Omdat wij, Guus van Duin en ik, op 12 januari 
1990 voor een Ravenonderzoek toch in Artis 
moesten zijn, hebben we om bovenstaande 
beweringen te staven een Kwakkentelling 
gehouden. Wij kwamen met de onmisbare hulp 
van^de vogelverzorger in Artis tot een totaal 
va*n zeven. De feiten spreken voor zich zelf. En 
of het nu in of bij Amsterdam of Staveren is, 
bezie iedere Kwak met de nodige scepsis. Het 
kan er weer "zo een" zijn. 

De feiten op een r i j 
Van eind augustus tot half september 1989 is 
er een Kwak gezien in Sloten NH. De tijd van 
opduiken komt precies overeen met het ver
dwijnen van een ongeringd exemplaar uit de 
dierentuin Artis Natura Magistra (De Natuur 
is de Leermeesteres van de Kunst) in Amster
dam, waar Kwakken in vrije staat rondvliegen. 
Zij worden wel van voedsel voorzien in Artis, 
zelfs met behulp van speciale voedselkooitjes. 
De Kwak verdwijnt uit Sloten en in Artis komt 
men weer tot het oorspronkelijke totaal van 
zeven vrijvliegende exemplaren. 
Half oktober 1989 duikt er een Kwak op in 
Frankendael. Evenals het dier uit Sloten is hij 
tam, en in dit geval komt hij makkelijk op 
oorspronkelijk voor eenden en zwanen be
stemd brood af. Precies in deze tijd mist men 
in Artis opnieuw een Kwak. Het duurt tot 
tegen de kerstdagen eer het dier weer terug is 
in de dierentuin. Frankendael ligt op 
hemelsbreed twee kilometer van Artis; dit voor 
de niet—Amsterdammers voor onze lezers. 

Wat het ravenonderzoek betreft het volgende. 
Een of andere malloot heeft kort na Nieuwjaar twee Raven over het hek van Artis gegooid. Zij vlogen 
een dag rond in de directe omgeving (de auteur heeft vanuit zijn huis een riant uitzicht op Artis en 
omgeving). Vrijdag 12 januari 1990 werd één van deze twee Raven gevangen - of beter: opgeraapt. De 
tweede Raaf liet zich na 15 januari niet meer zien. Houdt iedereen even out of /^c<?-waarnemingen 
van raven in de gaten in deze periode? 
Tot slot. Schrik niet als u opeens een Kwak in uw tuin ziet staan. Een simpele telling in Artis helpt u 
waarschijnlijk snel uit uw droom. Belt u wél even als u een broedgeval,heeft. Want daar is nu het 
wachten op ~. 
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O V E R V O G E L A A R S 
Jan van Blanken 

Er wordt mij vaak de vraag gesteld: "Wat doet nou een vogelaar?" Het antwoord luidt dan steevast: 
"Kijken naar vogels." De vragensteUer knikt vervolgens wat meewarig en een vragende blik verraadt 
de kennelijke onvrede met dat antwoord. 
Vogelen omvat natuurlijk wel wat meer, maar kijken in de zin van de ogen gebruiken vormt feitelijk 
de essentie van bet vogelen. 
De vragensteller vraagt verder of ik van vogels houd. Na een bevestiging volgt dan meestal het 
verhaal over een of andere oom, die thuis een volière tropische vogels houdt. Dan moet ik weer 
uitleggen, dat dat wat anders is. Dat zijn de vogelliefhebbers. Die houden vogels en als die vogels 
geluk hebben houdt dat familielid ook nog van ze. Beide vormen kunnen ook samengaan. Ik zelf 
vogel al jaren en heb toch al even lang een dwergpapagaai in huis. In een kooitje weliswaar. 
Het bovenstaande zal menig vogelaar bekend in de oren klinken. 

Maar nu over die vogelaars. Onder hen onderscheid ik naar oplopende hiërarchie een viertal fasen, te 
weten de beginner, de gevorderde, de vergevorderde en de autoriteit. Elke fase kent zijn 
karakteristieke type. Ik zelf zit ongeveer in het midden van fase twee en zal daar voor de rest van 
mijn leven wel blijven zitten. Het fanatieke is er wel zo'n beetje af. Het wordt echter als normaal 
beschouwd, dat een beginner langzaam opschuift naar een hoger echelon in de hiërarchie. Vers bloed 
is te zijner tijd nodig, want ook voor de autoriteiten is er een tijd van gaan. Dat opschuiven moet 
vooral niet te snel gebeuren. Een beginner, die het vogelen een beetje in de vingers heeft, wordt 
namelijk al gauw als een wijsneus ervaren, als hij in de groep opmerkt, dat een door een 
vergevorderde op naam gebrachte soort, bijvoorbeeld een Kleine Strandloper best eens een 
Temminck's zou kunnen zijn. De overige beginners in die groep kijken dan meestal even de andere 
kant uit of werpen een smadelijke blik op de wijsneus, want zelf hadden zij dat natuurlijk ook al 
gezien. 
Waaruit bestaat nu het kijken naar vogels? Je trekt op een goede dag het veld in en brengt de 
waargenomen vogels op naam. Het is nu de bedoeling dat naarmate je langer vogelt, het op naam 
brengen steeds minder moeilijk wordt of alsmaar makkelijker, afhankelijk van de fase in het 
ontwikkelingsproces. Het omgekeerde komt ook voor en in het algemeen wordt aangeraden een 
andere liefhebberij te zoeken, als na een jaar blijkt dat het onderscheid tussen Spreeuw en Merel nog 
steeds als lastig wordt ervaren. Mocht u als voorzitter van een vogelclub of als erkend autoriteit een 
dergelijke beginner in de vereniging aantreffen, dan is het raadzaam deze even apart te nemen. Wees 
vooral tactisch. 
Nu het op naam brengen. Dit geschiedt door te letten op de kenmerken, die bij de soort horen. Dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn veel soorten die veel op elkaar lijken. Het is dus een 
kwestie van elimineren. Tegenwoordig staat de moderne vogelaar echter een breed assortiment 
vogelliteratuur ter beschikking. Een beetje vogelaar schaft zich maandelijks een nieuw werkje aan. 
Zodra de soort op naam is gebracht en op de soortenlijst is afgestreept treedt een eigenaardige 
gedragsverandering op. De vogelaar draait de vogel abrupt de rug toe en is alweer op jacht naar de 
volgende nieuwe soort. Dit is de moderne vogelaar ten voeten uit. Hij/zij is verzamelaar, verzamelaar 
van soorten. Spraken de natuurvorsers nog geen eeuw geleden over het verzamelen van voorwerpen? 
Zo staat het ook letterlijk in de oude avifauna's. Wat ik maar wil zeggen is, dat jacht- en 
verzamelinstinct cle mens eigen is. Alleen hebben weitas en botaniseertrommel plaatsgemaakt voor 
foto, dia en soortenlijst. 
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WAARNEMINGEN IN D E R E G I O AMSTERDAM D E C E M B E R 1989 T / M F E B R U A R I 1990 

Gebruikte afkortingen 
VB Jan van Blanken 
PD Piet de Droog 
FG Frank van Groen 
PM Paul Marcus 
PT Paul Tak 
FV Frank Visbeen 
VOD Vogeloverleg Diemen 
WS Will Schep 
WW Willem van der Waal 

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

De volgende periode betreft de maanden maart t/m mei 1990. Graag uw waarnemingen ZO SPOEDIG 
MOGELIJK na 1 mei naar bovenstaand adres. 

Fuut 
20/11 ex op nest omg Meeuweneiland Asd Bos (Kamp) 
ook bij het Slotervaartziekenhuis heeft een paar Futen in januari eieren uitgebroed. 
Roerdomp 
1/12; 6/12; 22/12 1 ex omg gemaal Halfweg (PM) zie ook vorige periode 
Blauwe Reiger 
kleine kolonie (4 nesten) Sloterpark thv Colenbrandershof/Plantijnpad (PM) 
Lepelaar 
eerste waarneming: 16/2 4 ex IJdoorn (Frieswijk) 
Kleine Zwaan 
3/12 8 ad, waarvan 2 le kj ex; 5/12 5 ad 4- 6 le kj ex omg Uitdam (FG FV) 
18/12 2 ex omg Poelruiterplas (VB) 
27/12; 6/1; 16/1 2 ex de Lievelden (PD PT) 
Wilde Zwaan 
1 t/m 6/12 2 ad omg gemaal Halfweg (VB PM) 
3/12 1 ad Durgerdam (FG) 
26/12 4 a 5 ad -f 5 le kj ex Diemerpolder (VOD) 
21/1 5 ad 2 2e kj ex Overdiemerpolder (VOD) 
19/2 2 ex W Gein III (VOD) 
Rietgans 
3/12 18 ex N; 10/1 35 ex O Gein III (VOD) 
22/12 2 ex Z Poelruiterplas (PM) 
21/11 ex; 18/118 ex; 5/2 22 ex; 6/2 23 ex Poelruiterplas (PD PT) 
3/2 46 ex NO Aziëhaven (PT) 
Kleine Rietgans 
23/12 10 ex Peerenboom/Oosterpoel (FV) 
24/12 44 ex ZW later ZO Vijfhoek (VOD) 
9/2 2 ex omg Uitdam (WW) 
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Kolgans 
2/12; 3/12 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PT) 
26/12 ong 100 ex O Calandlaan/Wilhelminaplein (PM) 
6/1 ong 270 ex NO Station Sloterdijk (Vlek) 
23/2 1 ex weilanden Meerzicht (FV) 
weer veel waargenomen Uitdam en omgeving (FG FV WW) 
Grauwe Gans 
3/12 14 ex W Langswater (PT) 
8/12 1 ex N Ruigoordweg (PM) 
28/1 7 ex Flevopark (FG) 
ook weer regelmatig waargenomen Uitdam en omgeving (FG FV WW) 
Brandgans 
1/12 65 a 70 ex ZZW Binnenkadijk (WW) 
3/12 40 ex de Nes Uitdam (WW) 
15/12 ong 25 ex W Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
23/12 3 ex Peerenboom/Oosterpoel (FV) 
16/1 5 ex ZZW tezamen met 62 Kolganzen Gein III (VOD) 
Rotgans 
9/1 ong 50 ex NO Ruigoordweg (PM) 
Nijlgans 
3/12 1 ex omg Durgerdam (WW) 
6/12 8 ex de Lievelden (PM) 
8/12 2 ex; 18/12 2 ex; 22/12 4 ex Z + 2 ex O; 6/1 2 ex; 24/1 3 ex N + 2 ex Z; 9/2 2 ex; 24/2 2 ex gemaal 
Halfweg en omgeving (VB PM PT) 
27/12 8 ex Dijkland (PD) 
16/1; 19/1 2 ex Osdorperbinnenpolder (PD) 
29/11 ex omg Radar Asd Bos (Kamp) 
16/2 1 ex weilanden Meerzicht (PM) 
16/2 1 ex O Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
19/2 2 ex Tom Schreursweg Eendrachtspolder (PM) 
periodemaximum Poelruiterplas 20/1 8 ex (PT) 
Krooneend 
24/2 2Cf 19 W Vijfhoek (VOD) 
Eidereend 
3/12 1 ex Gouwzee Marken (FG) 
Nonnetje 
22/12 t/m 6/2 2cT 39 gemaal Halfweg (VB PD FG) 
10/1; 5/2 ltf 3 9 Bullewijkerplas (VB) 
21/1 lCf 19 Haven Ballast (VOD) 
Middelste Zaagbek 
5/2 3Cf 2 ex IJsselmeer thv Uitdam (FG) 
Bruine Kiekendief 
9/2 1 ex Oosterpoel/Uitdam (FV WW) 
21/2 19 ad ZZW Gein III (VOD) 
Blauwe Kiekendief 
regelmatig waargenomen Lange Bretten/Groote Braak; Groote IJpolder en Oeverlanden Nieuwemeer 
(PD FG PM PT) 
3/12 19 Uitdam (FG) 
Havik 
15/12 1 ex tp later O; 4/11 ex W; 17/11 ex tp later Z; 24/11 ex tp later Z, dit 2e kj ex werd steeds door 
Blauwe Kiekendieven verjaagd Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
Smelleken 
22/12 1 9 N Lange Bretten/Groote Braak (PM) 
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Slechtvalk 
4/2 ld" ZZW Gaasperdamrnerweg (kwam van PEN-centraie) (Leurs med Vlek) 
Waterral 
veel waargenomen in de gehele regio 
Patrijs 
1/12 7 ex Ruigoordweg thv Noorderweg (PM) 
2/12 1 ex Inlaagpolder (VB) 
2/12 2 ex Broekzijderpolder (WS) 
27/1 6 ex Gein III (VOD) 
29/1 5 ex Holendrechtpleinpolder (WS) 
Scholekster 
3/12 2 ex; 23/12 4 ex; 30/12 2 ex Bullewijkerplas (WS) 
6/11 ex op boei Nieuwemeer (PD) 
9/1 5 ex Holendrechter en Bullewijkerpolder (WS) 
24/1 14 ex; 22/1 5 ex; 16/1 8 ex; 20/1 10 a 12 ex; 4/2 30 ex; 5/2 15 ex Bullewijkerplas en daarna aldaar 
regelmatig waargenomen (VB VOD WS) 
9/2 1 ex omg gemaal Halfweg (PM) 
9/2 100-den ex Waterland (FV WW) 
19/2; 24/2; 25/2 3 ex Osdorperbinnenpolder (Zwaagstra) 
20/2 4 ex Batterij Halfweg (Wieringa) 
Bontbekplevier 
24/2 1 ex Poelruiterplas (v Dijk med PT) 
Houtsnip 
in januari enkele keren waargenomen volkstuincomplex de Eendracht (Zwaagstra) 
4/1 3 x 1 ex opgestoten Oeverlanden Nieuwemeer (PM) #/ 
24/2 1 ex Lange Bretten (FG) 
Grutto ^^^^^^^s' 
eerste waarneming: 10/2 5 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) ~ 
Witgatje 
1/12 2 x 1 ex; 18/12 1 ex; 27/12; 12/1; 23/2 2 ex Houtrakpolder (VB PM Frieswijk) 
1/12 1 ex Velserweg/Amerikahaven (PM) 
2/12 1 ex gemaal Halfweg (VB) 
1/11 ex omg Buitenhuizen (Eggenhuizen Vlek) 
20/1 2 ex Spaarnwouderdijk thv Vinkenbrug (vDijk med PT) 
Oeverloper 
5 t/m 22/2 1 ex Bullewijkerplas (VB WS) 
Kokmeeuw 
22/12; 4/1 1 meianistisch ex, zeer donkere onder vleugels, boven vleugels lichter zwart, kop gitzwart 
doorlopend in de nek, basis van vleugels lichter zwart naar grijs toe, buik egaal zwart. Beslist geen 
olieslachtoffer, zat goéd in de veren. Weesper trekvaart thv brug naar Duivendrecht (Leurs med Vlek) 
Kleine Mantelmeeuw 
4/1 1 ex Markthallen (VleK) 
5/2 1 ex Bullewijkerplas (VB) 
6/2 1 ex Nieuwemeer (PT) 
8/2 1 ex Slotei weg (PT) 
Kleine Burgemeester 
23/12; 27/12 1 le winter ex Markthallen (Eggenhuizen Vlek) zie ook Gierzwaluw 27(1989), nr 4 
Zeekoet 
9/2 1 ex Noordzeekanaal thv gemaal Houtrak, geen olie, maakte geen verzwakte indruk (PM) 
Halsbandparkiet 
regelmatig pendelend Frankendael - Nieuwe Oosterbegraafplaats (FG WW) 
regelmatig pendelend Vondelpark — Beatrixpark (Huizinga Lobel) 
31/11 ex Amstelrust (Voogd) 
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Steenuil 
6/2; 15/2 roepend Gein (VOD) 
Ijsvogel 
6/11 ex Flevopark (Lankers) 
in januari regelmatig 1 ex 3e Diem (Smeenk med VOD) 
Groene Specht 
7/12; 16/2 gehoord Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
22/12 1 ex Ruigoordweg thv Noorderweg (PM) 
Kuifleeuwerik 
8/12 1 ex; 24/11 ex; 14/2 2 ex Snelleveldstraat (WS) 
7/11 ex; 21/1 2 ex; 20/2 2 ex Calandlyceum en omg (PD PM) 
Waterpieper 
regelmatig waargenomen Oeverlanden Nieuwemeer en Lange Bretten (VB PM PT FV) 
24/12 1 ex Diemerzeedijk -f 2 ex Vijfhoek (VOD) 
Grote Gele Kwikstaart 
5/12; 20/12; 10/1; 7/2; 8/2 1 ex Rozengracht/Rozenstraat (FV) 
7/12; 3/2; 7/2 1 ex Hoogtekadijk (WW) 
in december steeds 1 ex waargenomen Levantkade, en 2 x Spui (Vlek) 
4/11 ex Jan v Galenstraat (Vlek) 
14/11 ex Hobbemakade thv roeiver de Amstel (Frieswijk) 
19/11 ex Marnixstr thv busstation (Frieswijk) 
20/11 ex Korte Tolstraat (WW) 
Pestvogel 
24/2 2 ex Diemen Zuid (VOD) 
Grote Lijster 
1/12 1 ex Australiëhavenweg (PM) 
4/11 ex gehoord; 16/11 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
20/2 1 ex ZW Gein III (VOD) 
Tj i f t jaf 
7/12 gehoord; 15/12; 28/12 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
6/12 1 ex Plantage Doklaan (WW) 
8/12 1 ex Velser weg/Amerikahaven (PM) 
8/12 1 ex Gein III (VOD) 
20/11 ex zang! rioolwaterzuivering West (Frieswijk) 
24/11 ex; 24/2 1 ex zang! Vijfhoek (VOD) 24/11 ex Diemerzeedijk (VOD) 
Vuurgoudhaantje 
8/12 1 ex Ruigoordweg thv Noorderweg (PM) 
Baardmannetje regelmatig waargenomen Lange Bretten (VB PM PT) 
4/1; 1/2; 8/2; 16/2 gehoord Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
20/1 minstens 1 ex gehoord Brettenpad (Frieswijk) 
24/2 gehoord Vijfhoek (VOD) 
Glanskop 
14/1 1 ex Zorgvlied (FG) (echter geen beschrijving gegeven) 
Zwarte Mees 
18/11 ex Osdorper weg (Zwaagstra) 
28/11 ex Nieuwe Oosterbegraafplaats (FG) 
Boomklever 
5/1 2 ex; 12/11 ex Frankendael (FG VOD) 
Rotskruiper 
gehele periode 1 ex hoofdgebouw VU Boelelaan en omg (oa PM PT) 
Bonte Kraai 
3/12 1 ex omg Ransdorp (FG) 
12/11 ex Poelruiterplas (PD) 
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Raaf 
12/1 2 ex; 13/1 2 ex; 14/11 ex; 15/11 ex Artis (vd Schot v Duin WW) 
Frater 
10/12 5 ex talud A9 Holendrecht en Bullewijkerpolder (WS) 
12/1 4 ex Gein III (VOD) 
29/118 ex; 12/2 12 ex Markerdijk (FV) 
3/2 ong 30 ex Aziëhaven (PT) 

aanvullingen vorige periode: 
Kuif duiker 
28/11 1 ex Nieuwe Meer thv Koenenbos (PT) 
Bosruiter 
25/111 ex Aziëhaven (PT) 
Zwartkop 
25/11 lCf omg motorcircuit Sloterdijk (PT) 

kort bericht 

Aan de noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal bevindt zich al jarenlang een kolonie Futen. In de 
directe omgeving liggen woonboten in het riet. Sinds kort zijn drie boten (casco's) midden in de 
kolonie verankerd. Niko Groen heeft het initiatief genomen om namens de vogelwerkgroep een brief 
naar de gemeente Amsterdam te schrijven, waarin hiertegen geprotesteerd wórdt, omdat het zowel uit 
planologisch als uit biologisch oogpunt desastreus is voor de daar broedende vogels en voor de 
ontwikkeling van het buitengebied. 

ONTVANGEN L I T E R A T U U R 
Do Beckers 

De Gra$pieperi!$^^ VWG's N-Holland), jrg 10 (1990), nr 1 
- Bosuilen in het duingebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin 1980-1989 
- Het voorkomen van de Bosuil {Strix aluco) tussen IJmuiden en Noordwijkerhout 
- Opmerkelijke najaarstrek van de Waterpieper {Anthus spmoletta sp) te Castricum 
- De Huiszwaluw in Noordhollands Noorderkwartier in 1989 
- De wegtrek van Zwarte Sterns (Childonias niger) uit het IJsselmeergebied bij Medemblik in het 

najaar van 1987 en 1988 
- Resultaten meetnet weidevogels Noord—Holland 1989 
fït/s(VWG Zuid-Kennemerland), jrg 26 (1990), nr 1 
- Moerasgebied jes ten oosten van Haarlem 
- KuhPs Pijlstormvogel lang reddingsbrigade in oktober 1989 
- Zeetrek in de eerste helft van 1989 bij Bloemendaal aan Zee 
- Blauwe Reigers in Zuid-Kennemerland. Aantalsontwikkelingen 1983-1989 
- Schets van de voorjaarstrek bij Parnassia in 1989 
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de Korhaan (VWG het Gooi e,o.), jrg 24 (1990), nr 1 
- Bescherming weidevogellegsels in Noord—Holland (1985—1988) 
- Praktijkervaringen met kartonnen nestkasten 
- Hoog muizenaanbod in de Eempolders ten westen van de Eem in 1989 
- Windeieren en pootbreuken. Bosvogels verkommeren door zure regen en kalkgebrek 
Ficedula (VWG Twente), jrg 18 (1989), nr 4 
- Fenologie van Twente (1977-1989) 
Ficedula, jrg 19 (1990), nr 1 
- Populatie verloop van broedvogels (bij Denekamp 1984-1987) 
- Vogels in en om rioolwaterzuiveringsinstallaties 
- Fenologie 1989 
- Verslag 13e ringseizoen (1989) Ringstation Overdinkel 
- Nestkastverslag IVN Losser 
- Grote Burgemeester op het Rutbeek 
de Kleine Alk(VWG Alkmaar e.o.), jrg 7 (1989), nr 4 
- Resultaten steltlopertelling in november in werkgebied VWG Alkmaar e.o. 
- Zeetrek sept.—nov. 1989 
de Gieteling(VWG Oost-Veluwe), jrg 5 (1990), nr 1 
- Aandacht voor de Geelgors van 1987 t/m 1989 
Steenuilkasten op de Oost- Veluwe Verslag 1978-1989 door Hans Vlotters, VWG 
Oost-Veluwe (39 blz) 
de Grauwe Gors (Avifauna Groningen), jrg 17 (1989), nr 4 
- De ontwikkeling van de weidevogelstand in het Schildmeergebied, 1984 t/m 1988 
- De ontwikkeling van het Leekstermeergebied als Ganzenpleisterplaats in de periode 1971-1986 
- Broedgeval Buidelmees Hoornsedijk 
- Doortrek van rietzangers {Acrocephalus en Locustelld) in het Leekstermeergebied in 1989 
- Blauwe Reigers langs de Groninger kust tijdens hoogwatertellingen, 1976-1981 
de Meerkoet (N&tuui en Milieufederatie Wierhaven), jrg 13 (1990), nr 1 
- Stootvogels en Uilen. Broedgevallen in de Wieringermeer in 1986 en 1987. Deel 3 
deSkor{VWG Texel), jrg 9 (1990), nr 1 
- Huis— en Oever zwaluwen op Texel 
de Mourik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.), jrg 15 (1989), nr 3 
- Schaarse en zeldzame broedvogels van de Ooyse Gang 
de Grutter (Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"), jrg 14 (1990), nr 1 
^^-(Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe), 1990 nr 1 
- Een Steenuil met een vreemde spijskaart 
- Afwijkende trekrichtingen bij trekvogels 
de Grau we Gans (Stichting Vogel- en Natuurwacht "Z-Flevoland"), jrg 5 (1989), nr 3 
- Vijf jaar broedvogelmonitoring projekt in Flevoland 
- Pallas Boszanger bij Blocq van Kuffeler in november 1987 
deDuinstag{YWG Katwijk), jrg 4 (1989), nr 4 
- Massale trek van Zwarte Mezen langs Hollandse kust (1989) 
- Twintig jaar Paarse Strandlopers in Katwijk 
Nieuwsbrief(VWG "de IJsselstreek"), nr 1 (dec '89) Nieuwsbrief, m 2 (mrt '90) 
- Het voorkomen van Huiszwaluwen in Deventer 
de Tringiaan (VWG Schagen), jrg 12 (1989), nr 4 en nr 5/ jrg 13 (1990), nr 1 
Vogels (tijdschrift voor vogelbescherming) nr 54, 55 en 56 
Vogelnieuwsl989 nr 4 

Jaarverslag1988^ Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
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y&óordhollandse natuurbeschermers hebben gisteren actie gevoerd op de Afsluitdijk tegen de komst van grote 
groepen Friese eierrapers (aaisykers, volgens de Friese spelling). Veel Friezen gaan naar Holland om eieren te 

! zoeken, omdat in hun provincie zoveel wordt geraapt dat de spoeling te dun is geworden. De actie viel samen met een 
I uitspraak van het Europese Gerechtshof in Luxemburg. Dat veroordeelde Nederland donderdag omdat het de 

wetgeving niet heeft aangepast aan Europese regels voor de bescherming van vogels. Daar valt onder meer een 
I verbod op van het rapen van kievitseieren. Vo i -KSkf i f lA /Y <$o 'F°to Matijn de Jonge 

VOGELS TERUG NAAR VRIJHEID 

Meer dan 150 vogels herkregen aonderdag hun vrijheid in IJmuiden, na lange tijd in het Overveense Vogelhospitaal | 
te hebben vertoefd. De ipgels zijn daar behandeld aan hun met olie besmeurde veren. Momenteel verblijven nog I 
honderd lotgenoten in Het hospitaal voor verdere revalidatie. VoiKZK&nVT fy-y^c^O Foto ANP I 
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Arctische ivoormeeuw 
bij visaf slag Stellendam 
Van een ónzer verslaggevers 
AMSTERDAM - In de buitenhaven 
van Stellendam op Goeree hebben 
enkele honderden vogelaars giste
ren hun hart opgehaald aan een 
ivoormeeuw. 
De vogel - duidelijk groter dan de 
bij ons algemene kokmeeuw - ver
toeft waarschijnlijk al sinds vorige 
week vrijdag bij de visafslag. 

Het gaat om een onvolwassen 
exemplaar. De kans dat de vogel 
langere tijd aanwezig zal blijven, 
wordt door kenners hoog inge
schat; het dier komt af op voer. 

Stukjes vis, maar ook een krenten
bol werden met graagte gegeten. 
De ivoormeeuw is, net als veel an
dere vogels uit het hoge noorden, 
behoorlijk tam. 

Pagophila eburnea (de ivoorkleurige 
ijsliefhebber), zoals de wetenschap
pelijke naam van de soort luidt, 
broedt uitsluitend in arctische stre
ken. De dichtstbijgeiegen broedge
bieden bevinden zich op Zuidoost-
Groenland, en op Spitsbergen, Nova 
Zembla en Frans Jozefsland (in de 
Barentsz Zee), alle op ruim 3000 
kilometer afstand van Nederland. 
Op Groenland broedt de ivoor
meeuw het meest zuidelijk, op 63° 
noorderbreedte. 

Ivoormeeuwen houden zich bij 
voorkeur op aan de rand van het 
pakijs. 
Zij voeden zich met uitwerpselen 
van ijsberen, walrussen, maar ook 
met vis, aas én insekten. 
Na de broedtijd komen zo nu en dan 
vogels met drijfijs in zuidelijker stre
ken terecht. Het gaat daarbij vrijwel 
altijd om jonge, onervaren vogels. 

De meeste waarnemingen in Noord-
west»Europa zijn gedaan in Grqot-
Brittanië (ruim honderd deze eeuw) 
en in de Scandinavische landen. 

De vrijwel geheel witte ivoor
meeuw (onvolwassen exemplaren 
hebben op kop, vleugels en staart 
tientallen zwarte vlekjes) is in Ne
derland uiterst zeldzaam. ' 

Hij werd slechts één maal eerder 
waargenomen: op 9 februari 1987 
op het strand van Schiermonnikoog, 
exact drie jaar voor de vogel van 
Stellendam. 

TROUW l V 2 

De Stellendamse Ivoormeeuw. FOTO MARTIJ N DE JONGE 

TWITCHING T H E 
AMSTERDAM W A L L C R E E P E R 

•Marcus Brew 

A call to Birdline on the evening of Tuesday 14th November gave me the 
information that there was a Wall creeper, possibly overwintering, in 
Amsterdam. My immediate thoughts were that it must be reasonably easy to 
twitch, but it was early in the week and I was not free until the weekend, 
in the meantime, however, I set about gathering information about costs and 
times of available transport, arid the precise location of the bird. 

Travelling overnight via the Harwich to Hook of Holland ferry, with a 
connecting train arriving in Amsterdam the following morning, looked the 
best bet. Further calls later in the week confirmed that the Wallcreeper was 
still present. The enthusiasm of my youngest daughter, aged nine, who 
wanted to accompany me, led to the decision to leave on Friday evening 
and catch the 930pm ferry. After a comfortable journey, we arrived in 
Amsterdam on schedule and caught a 172 bus, reaching the Free University 
at 1030am. i t was there that the bird was reported to have been seen 
periodically during the daytime and where it roosted each evening under the 
neon lights of the main building. 

It was with that familiar sinking feeling of disappointment, however, that 
we heard that the bird had not yet been seen that morning. We stood 
together with the 30 -40 assembled Dutch birders and waited. A couple of 
turns were made around the block, scanning ail the high buildings, to warm 
up. but still there was no sign. A coffee and a sandwich in a local café, 
however, did the trick! As we left the café, we were greeted with cries which 
included, "Vogel, Universiteit, Rotskruiper, zein!". I managed to reply a "Nu" 
u 7™ u ' J a ' j i a * J ' a / S h o w i n 8 Biiüsh phlegm we walked, albeit hurriedly, 

the 400 yards to the front of the university where the Wallcreeper was in 
sight near the top of the building. 

Immediately noticeable was its delicately pale powder-grey upperparts as i t 
clung to he side of the building. It was constantly on the move and, as i t 
fluttered between the neon lights and various ledges, the prominent crimson 
torewug and white spots on the dark primaries were visible. It then flew 
onto other buildings within the university campus where it could hide very 
effectively among the ledges and balconies. It then walked along a 
particularly long third floor sill, flicking its wings and probing with its long 
decurved bill, and giving perfect views. Finally it flew to the top of a high 
tower where it could be seen gripping onto the brickwork before 
disappearing around the corner. 

It was now 2.00pm and next on the itinerary was to acknowledge my 
daughters patience by taking in some of the sights of Amsterdam. This 
included a canal boat t r ip, souvenir hunting, hungrily devouring two rare 
steaks and generally enjoying the cosmopolitan atmosphere before catching 
the mid-evening train back to Hook of Holland and the night boat. We 
arrived back in Harwich early Sunday morning having completed a 36 hour 
round trip, seen an exciting bird and enjoyed a city bustling with life. With 
the approach of 1992, ray EEC list has just started! 

Catching the Harwich night boat and returning the following night, the 
"Amsterdammer Excursion", combined ferry and rail ticket cost £27. My 
thanks are due to Arnoud B. van den Berg for his up to the minute 
information and kind words of encouragement. 

Marcus Brew, 25 Chantry Lane, London Colney, Hertfordshire A12 1JT 
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Albatros I 
Albatrossen kunnen veel harder 

vliegen dan tot nu toe werd 
aangenomen, ze blijven op 
voedseltochten langer van hun nest 
weg en ze leggen op één trip veel 
grotere afstanden af. Dit blijkt uit 
een in Nature van 22 februari 
gepubliceerd onderzoek van de 
Franse onderzoekers Pierre 
Jouventin en Henri Weimerskirch 
uit Beauvoir. Ze rustten albatrossen 
uit met zenders en volgden hun 
vluchteji per satelliet. 

De twee maakten voor hun 
onderzoek gebruik van albatrossen 
van^de soort Diomedea exulans, die 
broeden op de Crozet-eilanden in het 
zuiden van de Indische Oceaan, 
tussen Zuid-Afrika en Antarctica. 
Albatrossen zijn zeer grote vogels, 
met een gewicht van 10 tot 12 kilo 
en een spanwijdte van 3 tot 3,2 
meter. De dieren werden onderzocht 
in de broedtijd. Dan gaat een van de 
vogels op yoedseltocht, terwijl de 
partner broedt Die kan dan tot 55 
dagen zonder voedsel op het nest 
blijven. 

De afstand die albatrossen 
afleggen, werd tot nu geschat op 
1800 kilometer. Maar het onderzoek 
wees uit dat ze op één voedseltocht 

landen. Drie modellen, die de drie 
continenten Amerika, Azië en 
Europa vertegenwoordigen, zullen 
worden uitgekozen om mee te doen 
aan de finale. Na de uitverkiezing 
voor de finale zullen de winnende 
ontwerpers worden gesponsord door 
de Amerikaanse regering, die het 
project financieel ondersteunt. Israel 
heeft ingeschreven als potentiële 
deelnemer namens Europa. 

Het winnende model gaat dienst 
doen als basis voor een onbemand 
ruimtevaartuig. Dit 'ruimtezeilschip' 
zal met behulp van een raket in een 
speciale container worden 
gelanceerd en in een verre 
omloopbaan rond de aarde worden 
gebracht. Daar zal het zijn zonnezeil 
ontplooien en door de zonnewind in 
beweging worden gezet. De reis in de 
richting van de maan zal twee tot zes 
maanden gaan duren. 

Het zonnezeil krijgt een oppervlak 
van tienduizend vierkante meter en 
mag niet zwaarder worden dan 500 
kilogram. „We hebben er geen idee 
van of er technische oplossingen 
bestaan voor alle problemen van de 
planning en het bouwen van een 
dergelijk ruimtevaartuig'', aldus 
prof. Shaviv van het Technion. 

afstanden haalden van 3500 tot 
15.000 kilometer. Per dag legden ze 
tot 936 kilometer a£ De tochten 
duurden tussen de 2 en 33 dagen. De 
snelheid van de vogels tussen twee 
meetpunten varieerde: tussen 62,9 en 
81 kilometer per uur. De dieren 
bleken een hoog tempo te kunnen 
aanhouden: over 800 kilometer 
bijvoorbeeld een gemiddelde van 
56.1 kilometer per uur. 

De albatrossen vlogen op de 
heenreis met de wind mee en op de 
terugreis laveerden ze. Ze vlogen 
vrijwel nooit tegen de wind in. De 
onderzoekers concluderen dat 
albatrossen alleen in de zuidelijke 
oceanen kunnen leven, omdat daar 
bijna altijd wind staat, die bovendien 
harder waait dan op enige andere 
plaats op de wereld. 

Vogeltrek 
Het lijkt erop dat de 

soortenrijkdom van inheemse vogels 
in West-Europa langzaam afneemt, 
doordat trekvogels verdwijnen. Dat 
is de conclusie van een grootschalig 
onderzoek dóór de Westduitse 
vogelwacht Radolfzell (aan de 
Bodensee) van het Max-Planck-
Institut voor gedragsfysiologie. 

De ornithologen verwachten dat 
door het warmer worden van het 
klimaat het aantal standvogels zal 
gaan toenemen. Soorten die in zachte 
winters weinig of helemaal niet 
trekken, zoals merels, roodborstjes, 
spreeuwen, veldleeuweriken en 
zanglijsters, zullen zich tot 
standvogels gaan ontwikkelen. 

De onderzoekers zijn tot de 
ontdekking gekomen dat het erfelijk 

J Vastgelegde gedrag van trekvogels 
binnen drie tot zes generaties 
volledig kan veranderen. Een 
dergelijke verandering van een 
genetisch gestuurde vorm van 
gedrag van in vrijheid levende 
gewervelde dieren is tot nu toe niet 
waargenomen. Tot nu toe werd 
aangenomen dat voor dergelijke 
grotre stappen in de zogenaamde 
micro-evolutie van gewervelde 
dieren eeuwen of op zijn minst vele 
tientallen jaren nodig zijn. 

Zachte winters zijn gunstig voor 
vogels die besluiten het land niet te 
verlaten. Ze bezetten in het voorjaar 
voordat de trekvogels terugkeren de 
beste territoria en beginnen vroeger 
met broeden. Door dit voordeel 
planten ze zich sterker voort dan 
trekvogels. Zo heeft zich in West-
Duitsland onder mezen in het 
afgelopen jaar een explosieve 
vermeerdering voorgedaan. 

De ornitholoog Peter Berthold van 
de vogelwacht Radolfzell ziet in de 
veranderingen aanwijzingen dat voor 
vogels de voorspelde 
klimaatsverandering als gevolg van 
het broeikaseffect al is begonnen. 

Diomedea exulans. 

1 0 & DIEREN ROND DE MIDDELLANDSE ZEE. 
2. In het rijk van Sardinië, Italiaanse natuurse
rie waarin o.a. aandacht voor de Eleonora-valk, 
een zeldzame roofvogel, die zijn naam dankt aan 

PI de Italiaanse edeivrouw Eleonora d'Arborea, die 
aan het eind van de 14de eeuw deze vogel in be
scherming nam. Voorts opnamen van de balts, 
een ver familielid van de kraanvogels. 
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