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E N K E L E M E D E D E L I N G E N 

Helaas l igt nu pas Gierzwaluw nummer 3 van het vorig jaar b i j u in de bus. Zoals u wel aan de 
kwaliteit van het drukwerk van nummer 2 kon zien, waren we hard aan een andere drukker toe. Dat 
heeft enkele voeten in de aarde gehad, zodat we alweer enige vertraging hebben opgelopen. Onze 
excuses daarvoor. Maar het redactiewerk is intussen door gegaan, zodat nummer 4 ook binnenkort 
kan verschijnen. 

In verband met het verhuizen van de A N R naar het geheel vernieuwde Hortusgebouw zullen er in de 
eerste maanden van 1991 geen contactavonden gehouden worden. In maart en apr i l zi jn er echter 
twee fietsexcursies gepland, zodat er op die dagen t i j d genoeg is om alle contacten te onderhouden. 

Let u er op dat per 1 januari j . l . de waarnemingen verwerkt zullen worden door Peter Scholten? Alle 
waarnemingen uit de regio Amsterdam kunt u van nu af aan b i j hem kwi j t : Mill ingenhof 304, 1106 
KV Amsterdam, telefoon 971158. Dus niets meer naar Wi l l em sturen. 

E X C U R S I E S I E K W A R T A A L 1991 

zaterdag 16 februari: Brouwersdam en omgeving. 
We gaan met eigen vervoer, we doen dus een beroep op een aantal leden met auto die bereid zi jn 
degenen zonder zo'n ding mee te nemen. Benzinekosten worden onderling gedeeld. Afhankel i jk van 
het weer kunnen we ook nog op zoek gaan naar ganzen. We vertrekken om 7.00 uur van het 
Stadionplein (tussen de Febo's). 

Opgeven tot een week van te voren b i j Annelies Römer , tel. 020-191515 

zaterdag 16 maart: fietsexcursie naar Waterland. 

Een traditioneel uit je, de eerste voorjaarsvogels komen al weer naar ons land. Mocht het nog steeds 
winter zi jn dan genieten we van de grote aantallen eenden in het IJsselmeer. VVe verzamelen b i j het 
tankstation aan het begin van de Schellingwouderbrug (Zeeburgerdijk). Klokslag 8.00 uur vertrekken 
we, we wachten niet en je hoeft je niet van te voren op te geven. 
zondag 14 april: fiets— en wandelexcursie r icht ing Ankeveen. 
Het is al weer jaren geleden dat we daar eens heenf ietsten en de Dammerkade zijn afgewandeld. Een 
heerlijke tocht. We verzamelen b i j het Amstelstation (aan de kant van de fietsenstalling) en we 
vertrekken om 7.30 uur. Ook voor deze excursie hoef je je niet op te geven. 
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NOG W A T B I J Z O N D E R S G E Z I E N ... ? 
Paul Tak 

Welke vogelaar zou deze kreet niet kennen of herkennen. Vaak als vogelaars elkaar ontmoeten is de 

eerste kreet of vraag: "Nog wat bijzonders gezien". En dan komt het antwoord. De vraag is of dat 

bevredigend voor de vraagsteller is of niet. Wat voor de één bijzonder is, hoeft voor de ander niet zo 

te zijn. 

Enige jaren geleden was ik met enkele vrienden naar de Oostvaardersplassen op excursie. W i j zaten 
daar in de observatiehut, die onder andere ook geschikt is voor invaliden, rustig de omgeving af te 
speuren, toen een enigszins tumultueuze jonge vogelaar de hut binnenkwam met als eerste kreet "Nog 
wat bijzonders gezien?11 Er werd gelijk een opsomming gegeven van de soorten die w i j hadden 
waargenomen waaronder de Grauwe Gans en Lepelaar en diverse soorten eenden en steltlopers. Maar 
dit was voor de jongen niet bijzonder genoeg. 
Enige t i jd later stonden w i j langs de di jk een slikveldje te bekijken op de aanwezige vogels. Dezelfde 
knaap kwam langs met dezelfde overbekende vraag: "Nog wat..." Nu kreeg h i j onmiddell i jk een 
volmondig neen als antwoord van de alom aanwezigen. B i j het volgende k i jkpunt kwam onze jonge 
vogelaar weer met de bekende vraag. Weer klonk het volmondig neen! Een teleurgestelde blik. Je 
komt elkaar als vogelaar vaak meerdere malen tegen als ongeveer dezelfde route door het gebied 
gevolgd wordt. Öp de vierde lokatie, de hut op het schiereiland, zagen w i j samen met nog een aantal 
vogelaars heel f raa i een Grote Zilverreiger. Di t was duideli jk een bijzonderheid, maar waar was onze 
soorten jager n u J H i j kwam dus wat later binnen met de vraag: "Nog wat bijz~?" Ja, riep de hele 
aanwezige groep laaiend enthousiast. Een Grote Zilverreiger, maar nu is h i j weg. Onze vriend uitte 
een hartgrondige vloek. Duidel i jk teleurgesteld stelde h i j z i jn telescoop op met de hoop alsnog deze 
fraaie vogel te zien. De vogel liet zich echter niet meer bewonderen. W i j hadden dus duidel i jk iets 
bijzonders gezien. A l was het maar deze vogelaar, want bijzonder was h i j . 

Maar terugkomend op het onderwerp. Wat is bijzonder? Als ik een groep van honderdduizend 
spreeuwen bi j elkaar zie zwenken en keren alsof ze aan een touwtje zitten. Of als ik zie hoe de 
meeuwen op thermiek in de lucht hangen en zo z i jn er zat voorbeelden aan te dragen. Dan r i js t de 
vraag of niet ieder individu bijzonder is. Voor m i j b l i j f t het a l t i j d weer de moeite waard om naar 
onze gevederde vrienden te ki jken. Maar soms k i j k ik ook met groot plezier naar andere vogelaars, 
vooral als een groep meerdere soorten behelst. De discussie is dan de moeite waard om met aandacht 
te volgen. Als ze m i j de vraag stellen: "Nog wat bijzonders gezien", antwoord ik meestal met de 
tegenvraag: "Wat vind je bijzonder". 

H E I N Z door WINDIG EN DE JONG 



De GJerzwaJuw 28 (1990), nr.3 47 

D E R A N S U I L , W E L D E G E L I J K B R O E D V O G E L IN H E T W E S T E L I J K H A V E N G E B I E D 

Inleiding 
Het zojuist verschenen boek B R O E D V O G E L S V A N N O O R D - H O L L A N D laat wat betreft de 
Ransuil een witte plek op de kaart zien in het Westelijk Havengebied. Het terrein is in 1989 door de 
samenstellers ge ïnventar i seerd . Ik meende voor de publicatie van Broedvogels dat het voorkomen van 
de Ransuil in het Westelijk Havengebied bekend was. Dat b l i j k t dus niet zo te zi jn. Op gevaar af van 
pedanterie beticht te worden, w i l ik in het volgende een schets geven van de situatie in 1990. 
De soort is bepaald niet zeldzaam in het Westelijk Havengebied. Door de zeer verborgen plaats van de 
nesten en door hun nachtelijke leefwijze z i jn Ransuilen erg moeili jk op te sporen. Di t is er 
ongetwijfeld de oorzaak van dat de soort door de inventarisatoren van Broedvogels gemist is. 
I n 1987 en 1988 heeft de Ransuil gebroed i n de omgeving van het Boezemgemaal Halfweg. I n beide 
gevallen vlogen 2 jongen uit. Het broedgeval van 1988 vond plaats in hetzelfde nest als dat van 1987. 
Aanvankelijk werd in 1988 in een ander nest een broedpoging gedaan (9-4 tot 29-4). Vanaf 7 mei zat 
de Ransuil echter weer in het nest van 1987. Andere broedgevallen heb ik dat jaar niet vastgesteld. In 
een populier elders in het Westelijk Havengebied zag ik evenewei een dood exemplaar aan de 
onderkant van het nest hangen (29—4—1988). 

I n 1989 was het nest b i j het Gemaal zo vervallen dat er niet meer werd gebroed. Ik heb b i j de Groote 
Braak echter nog wel Ransuilen zien jagen. Ik heb in 1989 geen broedgeval van Ransuilen in het 
gebied vastgesteld, maar ik heb daar toen ook geen moeite voor gedaan. 

Inventarisatie 1990 
I n juni en ju l i 1990 bezocht ik het terrein 's avonds met de fiets. Ik heb in die periode aanwijzingen 
voor 6 broedgevallen gevonden, waarvan 3 zekere, d.w.z. met direct te lokaliseren nesten: 1 nest met 
jongen, 2 recent gebruikte nesten in de onmiddell i jke omgeving van een ter plaatse aanwezig 
Ransuilengezin; 2 v r i jwe l zekere broedgevallen, nesten niet gezien, maar wel een indicatie in welk 
bosje het nest lag: plaatsen waar bedelende jongen, alarmerende QQ en voedselovergave van adult 
naar jong werden vastgesteld; en 1 mogelijk broedgeval, geen nestbos gelokaliseerd, omdat er 
verschillende geschikte plekken in de buur t van de roepende jongen waren: alleen bedelroep van 
juvenielen gehoord. Op 1 geval na trof ik de broedgevallen uitsluitend aan in aanplant langs wegen. 
Er is slechts 1 geval dat in hetzelfde kilometerblok l ig t als op het kaartje in Broedvogels van 
Noord—Holland. 
Grofweg kunnen we de volgende gebieden onderscheiden: de Lange Bretten 1 broedgeval (jongen 
gehoord van 12-6 tot 25-7); het Boezemgebied (1 broedgeval: bedelende jongen, recent gebruikt nest); 
de omgeving van de Amerikahaven en Ruigoord 4 broedgevallen: jongen in nest, bedelende 
uitgevlogen jongen in omgeving van een recent gebruikt nest; oudervogels met voer, alarmerende 
ouders. Een vos die door de aanplant scharrelde bracht m i j zo op het spoor van een broedgeval. 

Conclusie 
De Ransuil is, getuige de 6 broedgevallen, broedvogel in het Westelijk Havengebied. De aantallen zi jn 
door m i j waarschijnlijk onderschat, omdat balts, vroege broed pogingen en eventueel geslaagde 
broedgevallen van voor 12-6—1990 niet z i jn opgemerkt. Tevens is de speurmethode, namelijk per fiets 
vanaf de openbare weg zoeken naar aanwijzingen voor broedgevallen, verre van perfekt. Bovendien 
zi jn niet alle openbare wegen bezocht. I n het gebied z i jn ontwikkelingen gaande die mogelijk een 



48 DeGJerzwaJuw 28 (1990), nr. 3 

negatieve invloed op de Ransuilenpopulatie zullen hebben: het "schonen" van de vegetatie en het 
volbouwen van de jachtterreinen van de Ransuil. Daar de meeste Ransuilen in aanplant broeden, zal 
het broedsel niet direct bedreigd worden door shovel en kettingzaag, maar het zogenaamde 
onderhoud aan het groen dat tijdens de broedti jd wordt uitgevoerd kan in verstoring van de 
Ransuilen resulteren. Het "onderhoud" bestaat ui t het rigoreus uitdunnen van de onderbegroe i ïng 
van de aanplant. Op plaatsen waar in de broedt i jd wilgen, meidoorns, vlier e.d. worden gerooid, is het 
echter te vrezen dat er wel broedsjels verloren z i jn gegaan. 
De Ransuil is i n hoge mate voedselspecialist, a fhankel i jk van het in voldoende mate voorkomen van 
Veldmuizen. Uit een beperkt opgezet braakballenonderzoek b l i j k t dat de Veldmuis in het westelijk 
deel van het gebied een groter bestanddeel van het dieet vormt (93% ten 55%) dan in het oostelijk 
deel, waar circa 35% van het menu ui t Bosspitsmuizen bestaat, het westelijke nest bracht meer jongen 
voort dan het oostelijke, namelijk 3 tegen 1. D i t verschil kan mogelijk toegeschreven worden aan het 
verschil in Veldmuizen—aanbod, maar well icht ook aan het fei t dat het oostelijk een laat broedgeval 
betrof. 

Ik denk dat een intensieve inventarisatie van het Westelijk Havengebied en Spaarnwoude zal 
uitwijzen dat de Ransuil daar een vr i jwe l continue verspreiding heeft, met andere woorden i n v r i jwe l 
alle geschikte bosjes met ekster— en kraaienesten broedt. 
Een negatieve invloed op de Ransuilenpopulatie zal van de eventuele toekomstige vestiging van de 
Bosuil in het Houtrakbos en het Geuzenbos kunnen uitgaan. De plannen van de Vogel werkgroep 
Zuid—Kennermerland om de vestiging van Bosuilen d.m.v. nestkasten in het Recreatiegebied 
Spaarnwoude te bevorderen, moeten dan ook met argwaan worden bekeken. Waarschijnl i jk zal de 
Ransuil evenwel door de voortgaande bebouwing al lang ui t het Westelijk Havengebied verdwenen 
zijn, voordat de eerste Bosuil zich in het Geuzenbos aandient. 

Literatuur 
Ruitenbeek, W. et al.; Broedvogels van Noord—Holland; SVN en Provinciaal Bestuur Noord—Hollland 
1990 
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I N V A S I E V A N T A K K E K N A K K E R S IN A M S T E R D A M 1990 
Frank Visbeen 

Het is geen alledaagse gebeurtenis dat je als l id van de 
Vogel werkgroep gebeld wordt, omdat er een vreemde vogel 
in de tu in zit. 
Di t overkwam Wi l l em van der Waal op 24 augustus. Het 
was een van die warme zomerdagen. Ik had die dag met 
Wil lem een fikse fietstocht naar Flevoland gemaakt. 
Wil lem was nog niet koud thuis of daar ging de telefoon. 
Enigszins kreunend stond h i j op en nam de hoorn op. Aan 
de andere kant klonk een damesstem die vertelde dat er 
vreemde vogels in haar tuin rond scharrelden. Ze zaten het 
liefst in de oude kerstboom waar z i j heel dicht te benaderen 
waren. Ze lieten zich zelfs fotograferen. Volgens een in 
haast ingeschakeld fami l ie l id waren het Kruisbekken. Het 
waren drie vogels. De ene was groen en de andere twee 
waren bruingroen met streepjes. Op de achtergrond klonk: " 
Ze z i jn er weer". 
B i j Wi l l em kwam de gedachte op dat het misschien wel Grote Kruisbekken of Witbandkruisbekken 
konden zi jn. Nee, deze gedachte moest h i j u i t z i jn hoofd zetten. Het was toch nog te vroeg in de t i j d 
van het jaar. Maar als echte waarnemingen-secretaris wilde Wi l l em er wel het f i j n e van weten. "We 
komen wel even k i jken" stelde h i j de famil ie gerust. Wi l l em was zelf geheel uitgeput van de fietstocht 
en in aller haast werd Annelies R ö m e r ingeschakeld. Bovendien woonde z i j vlak b i j Slotermeer waar 
zich di t allemaal afspeelde. Annelies ging er tevergeefs heen. De vogels waren gevlogen en z i j kwamen 
niet meer terug. 

Een kleine week later werd Wi l l em opgebeld en dezelfde damesstem vertelde nu: " W a t me nu 
overkomen is meneer. Fiets ik daar door de Burgemeester de Vlugtlaan, zie ik een vrouw naar iets 
ki jken wat op het fietspad ligt. Ik stop en tot m i j n grote verbazing zie ik dat het één van de 
Kruisbekken is. I k dacht dat moet de meneer van de Vogelwerkgroep weten. Ik heb het l i j k j e ook 
meegenomen naar huis". Wi l l em maakte de afspraak dat h i j de dag erna langs zou komen om het l i j k 
te bekijken en mee te nemen. De volgende dag fietste Wi l l em naar dé famil ie i n Slotermeer en werd 
daar hartel i jk ontvangen. Het doosje met l i j k werd overhandigd en het bleek inderdaad een Kruisbek 
te zi jn . Met een kennersblik bekeek W i l l e m de boom waar z i j veel in foerageerden. Di t bleek een 
kerstboom (Picea abies)te z i jn . Opmerkelijk was dat aan de takjes galvormige vergroeiingen zaten. 
Deze werden, volgens de vrouw, door de Kruisbekken opengepeuterd en leeggegeten. De buurvrouw 
bevestigde het verhaal en z i j bleek al naar aanleiding van di t gedrag een Amsterdamse naam aan de 
Kruisbekken te hebben gegeven namelijk de Takkeknakkers. Een toepasselijke naam voor deze 
Slotermeer8e Kruisbekken. 
Wi l lem heeft inmiddels de Kruisbek voor onderzoek naar het ITZ gebracht. De harde en ki l le 
realiteit: de Kruisbek bleek een eerstejaars vogel die zi jn tamme gedrag afgestraft zag in de kaken en 
klauwen van een k a t Wat een triest relaas voor deze vogel. Hoe zal het met de andere twee z i jn 
afgelopen? Z i j z i jn sindsdien niet meer waargenomen in de omgeving. 

Deze waarnemingen van de Kruisbek staan niet op zichzelf. A l in de zomermaanden werd duidel i jk 
dat vogelend Nederland zich warm kon gaan maken voor een hete zomer en een Kruisbekkenri jk 
(na)jaar. I n de maanden erna stroomde heel Nederland vol met Kruisbekken. De eerste Grote 
Kruisbekken z i jn inmiddels ook al gezien en zelfs de Witbandkruisbek liet zich bewonderen in Lage 
Vuur8che. Ook in de regio werden in de herfstmaanden vele Kruisbekken waargenomen. 
Maar een Kruisbek als huissoort i n Amsterdam, ja dat is toch wel iets heel bijzonders als je 
vogel—'minded' bent. 
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V O G E L W E E K E N D A M E L A N D 28-30 S E P T E M B E R 1990 
Paul Tak 

Vrijdag 28 september ^ 
's Ochtends om acht uur vertrokken w i j met z'n vieren richting Friesland met als doel de boot van 
11.30 uur u i t Holwerd naar Ameland te halen. De r i t via de afs lu i td i jk leverde al de eerste soorten op 
waaronder een Zwarte Zwaan (een exoot). V ia Harlingen, Sexbierum en het Bildt naar Holwerd , waar 
onderweg ook nog enige aandacht aan de molens werd besteed. Althans de oude molens, want de 
nieuwe windmolens b i j Sexbierum zi jn minder interessant om te bekijken. 

In Holwerd aangekomen haalden w i j eerst de kaartjes voor de boot en vervolgens namen we een 
bakkie leut. Via de kijker wierpen w i j de eerste blikken over het wad en namen zo alvast een 
voorproefje van wat het weekend ons zou bieden. Maar eerst dus de boot op. 
Om 12.15 meerde de boot af aan de strekdam van Ameland. De bussen stonden al klaar voor de 
diverse richtingen. Na onze bus gevonden te hebben, vertrokken we al snel. Maar we hadden toch al 
de eerste indrukken van het eiland opgedaan. Aan het eind van de r i t werden we keurig voor de deur 
afgezet van het Kamphuis van de famil ie Molenaar. 
Nadat we de kamers hadden betrokken en de bagage hadden geloosd, gingen we erop ui t voor een 
eerste wandeling. W i j trokken de "Buurdegrie" in , een polder b i j Buren. Hier zagen w i j een Veldui l en 
tevens een Boomvalk en verder wat Rotganzen en Goudplevieren. Het weer was redelijk tot goed te 
noemen. Weliswaar was er wat bewolking en een stevige wind maar de temperatuur was aangenaam. 
Na deze wandeling gingen w i j terug naar het Kamphuis, waar w i j inmiddels de fietsen konden 
ophalen. Aangezien de rest van de Vogelwerkgroep 4s avonds zou komen, z i jn w i j naar Nes gefietst om 
daar te eten. Nu dat is achteraf gezien pr ima gelukt. Na wat rond te hebben gereden in Nes ontdekten 
w i j dat de chinees gesloten was, maar gelukkig was er nog een bru in caf waar een drankje en een 
prima biefstuk ons tot volle tevredenheid stemden. Na deze maal t i jd gingen w i j weer terug naar ons 
t i jde l i jk verbl i j f , waar inmiddels de anderen aangekomen waren. Na kennismaking met enkele van de 
groep gingen we bi j t i jds naar bed want morgen was het weer vroeg dag. ^g^^9^^ 

Het was zonnig weer en er stond een stevige wind, deze zou in de loop van de dag wat afnemen. Met 
z'n zessen gingen we 's morgens erop uit . We liepen naar het Nesserbos, ook omdat iedereen nog geen 
fiets had. Hier hoorden we veel lijsterachtigen en Kruisbekken. We zagen ze nog niet, maar dat zou 
later goed gemaakt worden. Na een wandeling van ongeveer anderhalf uur liepen we terug naar het 
huis. De rest van de groep was inmiddels aan het ontbi j ten. 
Nadat iedereen was voorzien van fietsen vertrokken we al snel met zes man richting het Oerd. Via de 
polder Buurdergrie, langs de waddendijk en een soort s tu i fd i jk reden we naar het Oerd. Onderweg 
stopten w i j regelmatig om onder andere heel f r a a i en zeer d ich tb i j een Veldui l te bewonderen. Even 
later liet zelfs een tweede exemplaar zich bekijken. Verder op het wad zagen w i j steltlopers 
waaronder Krombekstrandlopers, Rotganzen en Eidereenden. Wat verder opviel waren de vele dode 
Eiders. Di t is nog steeds het gevolg van een virus wat via het voedsel wordt overgebracht en waar de 
soort erg gevoelig voor is. B i j het Oerd aangekomen zetten w i j de fietsen neer om een stuk te 
wandelen. Hier deden w i j ook weer de nodige waarnemingen, waaronder Koperwiek, Kramsvogel, 
Graspieper, Kruisbek en diverse meeuwen en steltlopers. 

B i j de fietsen teruggekomen bleken er nog enige leden van de Vogelwerkgroep te zijn. Gezamenlijk 
gingen w i j verder op pad. Via de Kooioerd s tu i fd i jk naar de Buurderduinen. Hier ontdekten we nog 
een Ransui l . Vanaf di t duingebied gingen we r icht ing het huis om wat bagage te lozen en vervolgens 
naar het Nesserbos. A l b i j de ingang hadden we geluk. Een zevental Kruisbekken lieten zich prachtig 
bewonderen, d i t aantal zou oplopen tot zeventien exemplaren. Verder zagen w i j veel lijsterachtigen 
waaronder een Grote Lijster. Na een t i j d j e tegen een helling te hebben gezeten, leverde d i t nog een 
fraaie man Blauwe Kiekendief op. Het begon inmiddels te schemeren en we gingen r icht ing het huis. 
Wat verder opviel waren de vele hekken tussen de weilanden met op bijna elk perceel wel wat vogels 
met name veel Goudplevieren en Wulpen. Op één boerderij zagen we wel v i j f t i g Wit te Kwikstaarten, 
een slaapplaats. 

Zaterdag 29 september. 



De GJerzwaJuw 28 (1990), nr.3 

Vanavond werd erin het huis zelf voor de maal t i jd gezorgd. Enige leden hadden zich als 
keukenprins(es) opgeworpen, met als resultaat een prima macaronischotel. Hierna volgde nog de 
koff ie . Di t gezellige gebeuren werd toepasselijk afgerond met een bezoek aan het plaatselijke café . Na 
dit bezoek terug naar huis want morgen weer vroeg op. De klok ging weliswaar een uur terug, maar 
di t hield in dat het een uur eerder l icht zou zi jn. Dus wat dat betreft geen uur t je extra. 

Zondag 30 september. 
Regen en een grauwe lucht wat niet veel goeds voorspelde. Maar enf in de regenkleding aan en toch 
weer op pad met z'n zessen. Nu de andere kant van het eiland langs. De regen speelde ons een uur of 
twee parten, maar daarna bleef het droog. Tijdens de regen hadden we toch een goede waarneming 
namelijk een Grauwe Klauwier. Dat maakte weer het één en ander goed. De tocht ging over het 
fietspad wat achter het duingebied loopt, via de Langeduinen en de Hollumerduinen richting het 
Hollumer Bos. We reden daarna via de waddendijk terug. Onderweg stopten we diverse malen om de 
vogels te bekijken. Zo hebben w i j heel wat soorten waargenomen waaronder een Smelleken dichtbi j 
Buren en in de verte weer de Veldui l . 
Toen we terugkwamen b i j het kamphuis, hoorden w i j dat er Bladkoninkjes gezien waren. W i j zochten 
gelijk de omgeving af maar zonder resultaat. A f i j n volgende keer beter. 
Na het opruimen en afrekenen gingen w i j op weg naar huis met de boot van 16.30 uur. Met een 
afgeladen boot arriveerden w i j om 17.15 uur in Holwerd. Na een kort oponthoud, vanwege al de 
automobilisten die het parkeerterrein af wilden, reden we b i j zessen richting huis. Uiteindeli jk waren 
we rond de klok van acht weer terug in Amsterdam. A l met al een zeer geslaagd weekend. 

Hieronder een selectie van de waargenomen soorten: 
Duiker(spec), Lepelaar, Toppereend, Blauwe Kiekendief, Smelleken, Boomvalk, Albino Scholekster, 
Kanoetstrandloper, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Bokje, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, 
Oeverloper, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Dwergstern, Zwarte stern, Ransuil, Veldui l , Boompie
per, Oeverpieper, Gele Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit , Beflijster, 
Grote Lijster, Braamsluiper, Bladkoning (4 ex.), Baardmannetje, Grauwe Klauwier, Kruisbek 

S L A A P P L A A T S G E L E K W I K S T A A R T E N I N D E Z U I D E L I J K E O E V E R L A N D E N 
V A N H E T N I E U W E M E E R 

Frank Visbeen 

Het is bekend dat Gele Kwikstaarten buiten het broedseizoen gemeenschappelijk slapen. Dé Gele 
Kwikstaart slaapt het liefst in moerasachtige vochtige terreinen met hoge kruiden, biezen en struiken. 
Soms z i jn ze ook te vinden b i j zandgaten, vloeivelden en vennen (van Di jk & van Os 1982). 
Ui t de verschillende geraadpleegde regionale avifaunas wordt melding gemaakt van slaapplaatsen. 
Deze hebben betrekking op het voorkomen na het broedseizoen.(van Di jk & van Os 1982, Jonkers et al. 
1987, van den Bergh et al. 1979). Slaappplaatsen in het voorjaar z i jn zeldzaam of worden nauwelijks 
opgemerkt. Volgens Hustings is het gebruik van een voorjaarsslaapplaats een onregelmatig 
verschijnsel (Hustings et al. 1985). Buiten onze grenzen is di t voorkomen wel onderzocht en 
beschreven. Onder andere in Engeland waar in Kent en Cheshire Gele Kwikstaarten in het voorjaar 
gemeenschappelijk de nacht doorbrachten (Cramp, 1988). 
De Oeverlanden van het Nieuwe Meer vormen een moerasachtig gebied van ongeveer veertien 
hectare groot. Een groot deel van de vegetatie bestaat ui t riet en aan de randen groeien wilgen. Het 
riet wordt om de twee jaar gemaaid echter nooit geheel. Zo is de aanwezigheid van overjarig riet, 
essentieel voor sommige broedvogels zoals Bruine Kiekendief en Snor, gewaarborgd. Dat het 
maaischema niet a l t i j d in prak t i jk wordt gebracht b l i j k t ui t het fe i t dat alleen i n 1989 een gedeelte 
van het riet ten westen van het excursiepad is gemaaid. Juist in di t gedeelte van het oeverland is de 
slaapplaats gevestigd. De Gele Kwikstaarten slapen in het overjarige riet. De aanwezigheid hiervan is 
dus van groot belang. 
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Vanaf 1987 wordt de slaapplaats van Gele Kwikstaarten in de Oeverlanden van het Nieuwe Meer 
onderzocht (Visbeen 1988). Vanaf eind maart begonnen de tellingen en liepen door tot half mei. Er 
waren geen vaste teldagen. Het aantal varieerde van één tot vier keer per week. Tevens verschilde het 
aantal tellingen per jaar. De tell ing begon minimaal één uur voor zonsondergang totdat de duisternis 
inviel. Het totaal aantal vogels en de globale aankomstti jd werden genoteerd. Het eerste werd vaak 
vergemakkelijkt doordat de Bruine Kiekendief, als broedvogel aanwezig, de Gele Kwikstaarten 
regelmatig uit het riet opjoeg. In het laatste jaar werd meer systematisch de t i j d en het aantal 
invallende vogels geteld. Tevens werd bi jna in alle gevallen de aan— of wegvliegrichting genoteerd. 
Een aantal maal is er i n de ochtend geteld. 

RESULTATEN 
De Gele Kwikstaarten gebruiken de Oeverlanden vanaf 1987 als slaapplaats. I n f iguur 1 wordt het 
aantal Gele Kwikstaarten aangegeven per jaar. De resultaten z i jn weergegeven per week en per 
telling. Week dertien correspondeert met de week van 26 maart tot 1 apri l , week 20 met 14 tot 20 mei. 
De aantallen Gele Kwikstaarten fluctueren jaarli jks. I n 1987 werden de grootste aantallen vastgesteld. 
In week zestien (16—22 apri l ) van dat jaar sliepen honderd exemplaren i n het riet. Deze aantallen z i jn 
de jaren erna niet meer vastgesteld. In 1988 en 199Q namen de aantallen in week 15 en 16 toe tot 36—50 
exemplaren om daarna weer af te nemen 1989 was een mager jaar. Het grootste aantal werd al i n 
week dertien bereikt namelijk twint ig . Na deze week liepen de aantallen snel terug. Wat mogeli jk een 
belangrijke ro l heeft gespeeld is de totale oppervlakte van overjarig riet. Juist i n dat jaar is een groot 
gedeelte van het riet gemaaid. 
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f iguur 1: aantalsverloop van Gele Kwikstaarten per week voor de jaren 1987 t / m 1990 

Uit f iguur 1 b l i j k t tevens de presentie van de Gele Kwikstaarten op de slaapplaats. De eerste vogels 
worden in week dertien opgemerkt. De aantallen nemen dan toe om in week zestien (16—22 apr i l ) een 
maximale presentie te bereiken. Na deze week nemen de aantallen af. De daling van presentie hangt 
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mogelijk samen met het trekverloop van de Gele Kwikstaart en het bezet raken van de terr i tor ia in 
de laatste decades van apri l (Sovon 1987). Zo rond eind apri l worden de eerste zingende Gele 
Kwikstaarten opgemerkt. De vogels maken dan geen gebruik meer van de slaapplaats en zi jn dan 
gebonden aan hun broedgebied. Kanttekening is wel de fluctuaties in de aantallen per tell ing per 
week. Tevens is 1989 in m i j n beschouwing niet meegenomen. I n 1987 b l i j k t dat de slaapplaats door een 
aantal vogel» nog langduriger gebruikt wordt dan in 4e daarop volgende jaren» 
Bijna alle Gele Kwikstaarten komen ui t westelijke r ichting aanvliegen. Ten westen van de 
Oeverlanden ligt op ongeveer twee kilometer afstand de Haarlemmermeerpolder. Wi l l em van der 
Waal zag op verschillende data in eind apr i l en begin mei 1990 groepjes Gele Kwikstaarten 
foerageren in de omgeving van Schiphol (Oude Meer). De afstand van de slaapplaats bedraagt 
ongeveer zes kilometer. Tevens nam h i j op 12 en 17 mei acht zingende Gele Kwikstaarten waar in die 
buurt. Het gebied kan men aanmerken als het Gele Kwiks taar t r i jk bouwlandvogelgezelschap, waar de 
dichtheden vaak meer dan 2,5 paar per 100 ha z i jn (Ruitenbeek et al 1990). De Haarlemmmermeer is 
van belang als foerageer- en broedgebied van de Gele Kwikstaarten. Mogelijk maakt een deel van 
deze vogels gebruik van de slaapplaats in de Oeverlanden. De actieradius van de vogels tussen 
slaapplaats en fourageergebied kan nameli jk enkele kilometers bedragen (Hustings et al. 1985). 
Het gedrag van de Gele Kwikstaarten op de slaapplaats is v r i j opvallend. De vogels komen in liet 
algemeen in kleine groepjes aanvliegen. Z i j laten hun roepjes horen. Soms vliegen ze nog wat rond 
maar vaker vallen z i j direct in op de slaapplaats. Als een 
Bruine Kiekendief de vogels opjaagt b l i jken er vaak meer 
vogels aanwezig te z i jn dan aanvliegend geteld z i jn . 
Figuur 2 geeft het aantal invallende Gele Kwikstaarten 
weer per 15 minuten uitgezet ten opzichte van zonsonder
gang (gegevens 1990). De meeste Gele Kwikstaarten a r r i 
veren op de slaapplaats i n het ha l fuu r rond zonsonder
gang (40%). Dit komt in grote l i j n overeen met het 
onderzoek van Dittberner en Dittberner (1984) waaruit 
b l i jk t dat de vogels met een piek vlak voor zonsondergang 
op de slaapplaats arriveren (Cramp, 1988). Heel anders 
gaat het toe in de ochtend. I n de twee kwartier voor 
zonsopgang vliegen de vogels, druk roepend, i n een grote 
groep van de slaapplaats weg in westelijke r icht ing. Het 
vaststellen van de ondersoort was ondoenlijk. Ongetwij fe ld 
hebben alle waarnemingen betrekking op Motaci l la /lava 
/lava. Di t wordt ondersteund door de waarnemingen van 
W.van der Waal die ook geen andere ondersoort heeft 
vastgesteld. De waarnemingen van Gele Kwikstaarten in 
de weilanden van Meerzicht leverde ook geen andere 
ondersoort op. De aanwezigheid van de Noorse Gele 
Kwikstaart ( M . / thunbergii) is onwaarschijnli jk. Echter i n 
1987 heeft deze soort mogelijk van de slaapplaats gebruik gemaakt, gezien de toename in week 20 
(14—20 mei). De Noorse Gele Kwikstaar t t rekt meestal laat door met een piek in de laatste twee 
decades van mei (Sovon,1987). 

Vaak worden slaapplaatsen jaren achter elkaar gebruikt (van Di jk & van Os 1985). De zuidelijke 
Oeverlanden van het Nieuwe Meer bevallen de Gele Kwikstaarten blijkbaar. I n de vier jaar onderzoek 
bleven de Gele Kwikstaarten in wisselende aantallen de slaapplaats bezoeken. De aanwezigheid van 
overjarig riet in de Oeverlanden is mogeli jk van groot belang. De Gele Kwikstaart is niet de enige 
soort die in de oeverlanden een gespreid bedje vindt . Ook Waterpiepers en de Blauwe Kiekendief zi jn 
vaste slapers van de oeverlanden. Zo dicht onder de rook van de grote stad heeft het gebied een zeer 
belangrijke betekenis. 

Di t art ikel was nooit verschenen zonder de vele uren die Paul Marcus op het excursiepad heeft 
doorgebracht om de Gele Kwikken te tellen. Tevens w i l ik Wi l l em van der Waal bedanken voor het 
beschikbaar stellen van zi jn waarnemingen. 
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IN M E M O R I A M A . N . S W A R T . O V E R L E D E N O P 26 M A A R T 1990, 77 J A A R O U D 
door zijn leerling Peter Meijer 

Het b l i jk t dat ik het had kunnen weten. Op 4 januari van dit jaar 
schreef h i j mi j : "Momenteel ligt m i j n vogelhobby practisch stil. Ik 
kan beslist niet langer dan 1 1/2 uur van huis. M'n vogel dagboeken 
heb ik ook beëindigd na precies 43 jaar; 14 dikke tot zeer dikke 
schriften volgeschreven. Zo kan het nu wel. dacht ik , ? . 
Een Nesciaans slot. Misschien l igt daarin het geheim, waarom mi jn 
leermeester en ik zoveel tochten samen hebben gemaakt. Ik begon 
mi jn vogelhobby op 31 oktober 1964 in het Amsterdamse Bos, Bien 
van Drooge had m i j verteld dat ik b i j de tr ibune een excursieleider 
zou aantreffen. Dat was Swart. Voor de ingang van de tribune naar 
de Bosbaan stond h i j al te wachten. Zoals nog vele malen zou 
gebeuren. H i j was er a l t i jd even eerder en had dan al een paar 
soorten meer op zi jn daglijstje. In die dagen waren er een paar 
groepen, o.a. de groep Pahlsson en de groep Swart. De groep Swart 
bestond uit de heren Brokke, Garrelfs, de K r u i j f , Luijendijk, Hans 
Verhoeven en ik. Op onze "buiten—excursies" in Groot—Amsterdam 
kwamen daar nog de heren Bleekendaal, Bonten en Arie Breiden— 
bach b i j . 

Tijdens de excursie werd elke soort opgeschreven in een klein 
agendaatje van een vorig jaar met een klein potloodje. Niet alleen de soort, het aantal, maar ook de 
bijzonderheden over het gedrag en met name over de roep en de zang kwamen er in. Afwi jkende 
geluiden werden nauwkeurig geregistreerd in de letters die de klank moesten weergeven en in de 
hoogte van de tonen. B i j t w i j f e l pakte h i j z i jn stemvork en luisterde met zi jn absoluut gehoor, o l het 
roepje wel die toonhoogte had die h i j zich herinnerde. H i j was fantastisch thuis in de geluiden van de 
vogels. Thuis gekomen werkte h i j de tocht uit . De excursie kreeg een nummer, de metgezellen en het 
weer werden vermeld en daarna de soorten met de bijzonderheden. 

Voor een nieuwe soort was h i j a l t i jd in. Ik kreeg die tic van hem mee, lang voordat het DBA door 
Gerald gestimuleerd werd. Ook records behalen, was zi jn ideaal. Zonder die records was het vogels 
kijken een wat mindere bezigheid. Z i j houden voor m i j de moed er in, zei h i j nogal eens. En dus legde 
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h i j l i jsten aan. Eindeloze lijstjes van elk gebied waar h i j kwam: Bosplan, de Diemerzeedijk, de bosjes 
rond de Kri jgsman te Muiden, de Oosterbegraafplaats en Zorgvlied, boven zi jn huis, z i jn werk aan de 
Westerdoksdijk, en zo voort. Elk jaar proberen of h i j een soort nog weer een dag eerder kon zien of 
horen, of juist later. H i j heeft het de samenstellers van de Avi fauna van Nederland na Tekke niet in 
dank afgenomen dat deze die fenologische gegevens niet meer registreerden. 
Een speciale hobby van hem waren eilanden. H i j verzamelde er postzegels van en maakte lijstjes met 
onder andere vogels en vlinders. Z i jn bijzondere aandacht ging uit naar Marken. Swart wist precies 
welke soorten er gezien waren. H i j had de 43ste publicatie van de Club van Zuiderzeewaarnemers 
geschreven over "De Broedvogels van Marken". Op 27 apr i l 1968 gingen Rens Bonte, Swart en ik naar 
Marken. Gewoonte getrouw startten w i j vanaf de parkeerplaats en liepen de d i jk een eindje terug in 
de r ichting van het vaste land. Rens zag een vogel. H i j determineerde: Fazant, en liep verder. Niets 
bijzonders. Swart keek en was niet 100% zeker van z i jn determinatie. Vele anderen zouden net als 
Rens doorgelopen zi jn . Zo niet Swart. Want de Fazant zou een nieuwe soort voor Marken zi jn en 
daarom moest er 100% zekerheid zi jn. Samen met Swart liepen w i j in de richting waar de vogel moest 
zitten en w i j vonden .— een Griel. 

Swart moest a l t i j d voor 100% zeker z i jn , anders kwam de soort niet op z i jn daglijst. Toen ik in 1980/81 
een archief aanlegde per soort, wilde ik van de soorten die ik in Nederland had gezien ook het 
nummer noteren van Limosa, waarin de beoordeling was geaccepteerd. De soort: Kleine Klapekster. 
Datum: 2 november 1968 in Huizen. Ik kon deze waarneming niet terugvinden en ik belde Swart. 
Swart zorgde er a l t i j d voor dat bijzonderheden gemeld werden. Daarover hoefde niemand van z i jn 
groep zich te bekommeren. Deze waarneming had h i j niet gemeld, omdat h i j dacht dat de soort niet 
aanvaard zou worden. H i j schreef m i j op 21 apr i l 1981: " Het volgende staat er in m i j n dagboek: Kleine 
Klapekster op de Meentgronden achter de Chemische Fabriek Naarden. Zat op paaltjes i n weiland. 
Dacht eerst aan Tapui t en zei di t ook (afstand 200 a 250 m). (Zie aantekeningen Kleine Klapekster 
van 24-8- '68 te Middenmeer). Was dus klein. Toen h i j van het paaltje op de grond vloog, zag ik de 
duidelijke vleugelspiegel. Onmiddell i jk dacht ik aan de Kleine Klapekster van Middenmeer. 
Rechtlijnige vlucht, geen opvallend lange staart. Door de grote afstand geen details van het 
voorhoofd." H i j schr i j f t verder: "Door het ontbreken van de gegevens over het voorhoofd, wordt de 
waarneming nooit off ic ieel erkend. Maar desondanks kunnen w i j beide wel overtuigd z i jn van een 
juiste (hetzij v r i j zwakke) determinatie/Als ik de vogel van Middenmeer niet had gezien, had ik het 
zeker niet aangedurfd." 

Zi jn wetenschappelijke instelling komt hier mede naar voren. 
I n het Mededelingenblad zi jn ook de resultaten van de inventarisaties van de Schinkelpolder terug te 
vinden. H i j leerde m i j de karteringsmethode te gebruiken. Ook de Diemerzeedijk werd bijgehouden. 
H i j verfoeide de ondragelijke stank van de vuilnisstortplaats en vooral de chemiestortplaats 
tegenover dat mooie Akkerswade, waar h i j eens Woudaapjes had gezien. 

Er valt nog veel meer over deze unieke amateur ornitholoog te schrijven. H i j heeft diverse malen een 
bijdrage geleverd in de vorm van een ar t ikel voor het Mededelingenblad, voor Limosa en Natura. H i j 
zal voortleven in die vluchtige momenten dat Gerald, Ed, Jowie of anderen met elkaar praten over 
hetgeen h i j ons geleerd heeft. Het spijt m i j dat ik hem nooit de Lachstern heb kunnen laten zien. Het 
was een wenssoort. Maar door z i jn verhuizing naar Emmen en het voortschrijden van z i jn l ee f t i jd is 
het er niet meer van gekomen. 

De laatste vogelsoort die h i j herkende, zong even voor z i jn dood. Een Merel. H i j noemde hem, maar 
schreef hem dus niet meer op. H i j had zi jn dagboeken afgesloten. Met z i jn familie, wat kennissen en 
een aantal vogelvrienden hebben w i j hem naar z i jn laatste rustplaats begeleid. W i j genoten van de 
T j i f t j a f f e n die al volop zongen. W i j hoopten op een Fitis, hoewel dat geen record zou zi jn . 
Voor Swart geen nieuwe lente, waarin het hem nauwelijks mogelijk zou zi jn te genieten van de 
natuur. Z i jn plek wordt overgenomen door allen die van hem geleerd hebben, in het bijzonder zi jn 
kleinzoon Koen van Dijken. 
Zi jn vrouw, Bep, en z i jn kinderen en kleinkinderen wensen w i j veel sterkte toe. Hopelijk zullen onze 
herinneringen het verlies wat beter kunnen dragen. 

14 augustus 1990 
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Lijst van artikelen en publicaties geschreven door A.N.Swart 

In Natura, uitgave van de KNNV 
1953 In het Oosterpark; Natura 1953, p 62 
1956 Bij een Kuifmezennest: Natura 1956, p 22-23 
1958 Broedvogels van Marken: Natura 1958, p 174-175 
1960 Zwemmende duiven; Natura ,1960, p 174 
1965 Nogmaals kwarteljaar 1964; Natura 1965, p 174 
1966 Zingt de Merel vroeg in het jaar? Natura 1966, p 140 

In Limosa, uitgave van de NOL1 

1959 Een gemengd broedpaar van Britse en Continentale Gele Kwikstaarten te Amsterdam in 1959; 
Limosa. 32e jrg, nr 4, p 228—229 
1965 De Broedvogels van Marken, 111; Limosa. 38e j rg, nr 1/2, p 67—76 
1966 Plotselinge dood van een Pieper; Limosa 39e jrg, p 145 

In het Mededelingenblad, uitgave van de Vogel werkgroep van het Amsterdamse Bos 
1963 Het Markenonderzoek; le jrg, nr 2 
1963 Het Meerkoetenpraatje; le j rg, nr 2 
1963 Het belang van het maken van een soortenlijstje per tocht; le jrg, nr 3 
1963 Begraafplaats Buitenveldert; le j rg, nr 4 
1966 Waterral, apr i l /mei 1966 in het Oeverland van het Nieuwe Meet; 4e j rg , nr 2 
1966 Inventarisatie Schinkelpolder 1966; 4e j rg , nr 3 
1967 Inventarisatie Schinkelpolder 1967; 5r j rg, nr 3/4 
1968 Vogels van Zeeburg en Diemerzeedijk; 6e jrg, nr 2, bijlage 
1968 Het vaststellen van de toonhoogte van vogelgeluiden met behulp van een stemvork; 6e j rg , nr 3/4 
1968 Kleine wetenswaardigheden over Goudvinken, Barmsijzen en Bonte Strandlopers; 6e j rg , nr 4/4 
1968 Kleine wetenswaardigheden: doppen en dooiers; 6e jrg, nr 3/4 
1969 De huidige toestand van de Diemerzeedijk; 7e j rg , nr 4 
1972 De zang van enkele Sylvia's; 10e j rg, nr 2 
1973 Het imitatievermogen van de Spreeuw; 11e j rg , nr 2 
1977 De zang van de Noordse Nachtegaal, 25 mei 1977, Diemerzeedijk; 15e jrg, nr 2 
1978 Het imitatievermogen van de Gekraagde Roodstaart; 16e j rg , nr 3 

Met dank aan Ruud Vlek 

Pestvogels 

In het Flevopark (Amsterdam-Oost) 
vertoeven sinds 9 november zeventien 
pestvogels. Volgens de Zweedse orni
tholoog Swardson is er een invasie te 
verwachten van deze zeer fraaie, doch 
ook zeldzame vogels. 

Ik zou graag willen, dat ieder, die 
deze vogels ziet, dit even per brief
kaart aan mijn adres, Afrikanerplein 
28, meldt. De vogel is bruingrijs van 

kleur met rode en witte plekken. Op 
vleugels en staarteinde fel gele stre
pen. 

Hij heeft een kuif en bezit de 
grootte van een spreeuw. De roep is 
een zachte triller, die ongeveer klinkt 
als 'sirlrl'. De vogels zitten meest bij 
besheesters. Zij broeden in de noord
poolcirkel. 

Ik heb graag een gedetar!eerde om
schrijving van plaats, aantal, voedsel 
en uiterlijk. 

A. N. SWART, 
Afrikanerplein 28, 
Amsterdam-Oost. 

uit tfet Wüe V/olk , l' 
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WAARNEMINGEN IN DE R E G I O AMSTERDAM JUNI T / M AUGUSTUS 1990 
Wil l em van der Waal 

Gebruikte afkort ingen 
V B Jan van Blanken 
PD Piet de Droog 
PM Paul Marcus 
PT Paul Tak 
LS Ludger Stuij t 
FV Frank Visbeen 
VOD Vogeloverleg Diemen 
W A P Waarnemers Amstelveense parken 
W W Wil lem van der Waal 

Samengesteld door Wi l l em van der Waal 
Binnenkadijk 274 
1018 JZ Amsterdam 
020-272129 

De volgende periode betreft september t / m november 1990. Graag uw waarnemingen ZO SPOEDIG 
MOGELIJK naar onze L E T OP: nieuwe waarnemingensecretaris 

Peter Scholten 
Mill ingenhof 304 
1106 K V Amsterdam 
020-971158 

Purperreiger 
29/7 1 ex + 1 le k j ex Z Vi j fhoek (VOD) 
7/8 1 le k j ex W; 22/8 1 le k j Z V i j f h o e k (VOD) 

Zwarte Zwaan 
29/7 5 ex IJmeer Diemerzeedijk(VOD) 
miv 22/8 3 ex IJmeer (VOD) 
Nijlgans 
6/6 2 ex Broersepark AVeen (WAP) 
12/7 1 ex ; 14/8 2 ex; 25/8 2 ex Osdorper Binnenpolder (PT Zwaagstra) 
17/7 1 ex NO Hoekenesgracht (Zwaagstra) 
23/7 2 ad +4 pu l l i Oeverpark Meerzicht (PT) 
25 t / m 31/8 4-7 ex de Lievelden + 2 ex D i jk l and (PD PM) 

Krakeend 
26/5 IQ 4- 6 pu l l i omg gemaal Halfweg (PM) 

12/7 19 + halfwas jongen Halfweg (PM) 

Zomertaling 
22/8 3 ex ZW; 25/8 2 ex W Vi j fhoek (VOD) 

Krooneend 
20/6 1 9 Binnenbraak (FV) 
23/8 8 ex in eclipskleed Gouwzee (Frieswijk) 
23/8 6 ex in eclipskleed Binnenbraak (Frieswijk) 

Tafeleend 
1/6 19 + 5 pul l i ; 5 / 6 1 9 + 3 pu l l i ; 13/6 19 + 7 p u l l i omg gemaal Halfweg (PM) 
18/6 19 + 3 pu l l i Vaalmuiden/Daveren (PM) 
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Wespendief 
26/7 1 ex hoog uit N en later Z Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

23/8 1 ex 's avonds invallend Vi j fhoek (VOD) 

Havik 
30/8 1 ex Z Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
en nog diverse Vi j fhoek waarnemingen (VOD) 
Sperwer 
24/6 1 ex omg Urbanuskerk (PM) 
31/7 2 ex Aziëhavenweg (PT) v ^ r 
31/8 1 ex vogeleiland Crayenstein (PM) 
Buizerd 
28/6 1 ex Z Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
4/7 1 ex gemaal Halfweg (PT) 
28/7 1 ex N Artis ( W W ) " 
miv 23/8 weer regelmatig waargenomen 
Patrijs 
10/6 4 juv gemaal Halfweg (PD) 
18/6 1 ex Velserweg/Amerikahaven (PM) 
19/6 gehoord Ruigoordweg thv Noorderweg (PM) 
10/8 4 ex Duivendrecht (VOD) 
12/8 gehoord Gein I I I (VOD) 
27/8 1 ad 4- 3 juv Eendrachtpolder (Zwaagstra) 
28/8 gehoord Noorderweg thv Oil tanking (PM) 
Kluut 
5/6 1 ex invallend Bretten/Groote Braak (PM) 
4/7 2 ex; 8/7 2-3 ex omg gemaal Halfweg (PM PT) 
12/7 1 ad - f 1 le k j Bretten/Groote Braak (PM) 
Kleine Plevier 
7/6 1 ex; 19/6 1 ex Brettenpad (PM) 
4/7 1 ex omg Aziëhaven (PT) 
Bontbekplevier 
15/7 3 ex -f 1 ad met 1 le k j Amerikahavenweg (PM) 
22/8 11 ex wo 2 juv Diemerpolder (Hofmeester) 
Zilverplevier 
31/7 1 ad WZW; 28/8 6 ad ZW -f gehoord Vi j fhoek (VOD) 
Temminckstrandloper 
22/8 1 ex; 23/8 2 ex opspuit Diemerpolder (Hofmeester FV W W ) 

Bonte Strandloper 
29/7 1 ex opspuit Diemerpolder (LS) 

Grutto 
9/6 1 ex gedeeltelijk albinistisch Ri jperdwarsweg (FV) 

Rosse Grutto 
19/7 1 ex + 7 Regenwulpen ZW Vi j fhoek (VOD) 

23/8 21 + 34 ex ZW Vi j fhoek (VOD) 

Regenwulp 
24/6 12 ex W Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
15/7 gehoord Auet ra l iëhavenweg (PM) 
2/8 gehoord C.Lelylaan (PM) 
en vele V i j f hoek waarnemingen (VOD) 

Wulp 
25/6 1 ex alarmerend - f afleidingsgedrag Noorderweg omg Ruigoordweg (PM) 
12/7 1 ad + 2 juv Ruigoordweg/Velserweg (PM) 
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Groenpootruiter 
15/7 1 ex Amerikahavenweg (PM) 
25/8 2 ex Udoorn (FV) 
en diverse Vijfhoekwaarnemingen (VOD) 
2/8 1 ex; 3/8 1 ex opspuit Diemerpolder (LS) 
Witgatje 
periodemaximum gemaal Halfweg: 31/7 12 ex (PT) 
periodemaximun Vaalmuiden: 1/8 2 ex (PM) 
23/6 1 ex; 4/7 1 ex omg Aziëhaven (PT) 
21/7 1 ex Gein I I I (VOD) 
23/7 3 ex ZW Groote IJpolder (PM) 
29/7 2 ex O; 31/7 1 ex Vi j fhoek (VOD) 
21 t / m 23/8 1—2 ex Diemerpolder (Hofmeester) 
25/8 3—14 ex Houtrakpolder thv Ringweg (PD) 
Bosruiter 
29/7 t / m 12/8 max 4 ex opspuit Diemerpolder (LS) 
28/8 1 ëx; 31/8 1 ex omg gemaal Halfweg (PD PT) 
Kleine Mantelmeeuw 
10/7 1 ad graeJJsJJN Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
27/8 1 ad graeJJsiigemaal Halfweg (PM) 
plus vele Vijfhoekwaarnemingen (VOD) 
Reuzenstem 
25/8 2 ex N W Vi j fhoek (VOD) 

Tortel 
periodemaximum Cargil l eo: 16/6 10 ex (PM) 
10/6 1 paar omg gemaal Halfweg (PD) 
7/7 1 ex Duivendrecht (VOD) 
29/7 1 ex O; 25/8 1 ex NW Vi j fhoek (VOD) 

31/7 2 ex ONO; 6/8 2 ex ZZW Gein I I I (VOD) 

Gierzwaluw 
voorlopig laatste waarneming: 29/8 1 ex Maxis (PT) 

Ijsvogel 
16/7 t / m 31/9 1 ex de Braak A'veen (WAP) 

„18/7 1 ex kwekeri j Asd Bos (PM) 
31/7 1 ex ; 11/8 1 a 2 ex daarna regelmatig V i j fhoek (VOD) 
9/8 1 ex; 25/8 1 ex; 28/8 1 ex; 29/8 1 ex omg gemaal Halfweg (VB vDi jk med P T ) 
18/7; 2/8 1 ex; 4/8 1 ex Thijssepark A'veen (WAP) 

29/8 1 ex Broersepark A'veen (WAP) 

Groene Specht 
regelmatig waargenomen Noordkant Asd Bos (oa PM Oreel) 

19/7 t / m 24/8 1 ex Thijssepark A'veen (WAP) 

25/7 t / m 30/8 1 ex de Braak A'veen (WAP) 

25/7 1 ex; 1/8 2 + 1 ex Noorderweg/Ruigoord (PM) 

Kleine Bonte Specht 
31/8 1 ex roepend Diemerzeedijk (VOD) 

Kuifleeuwerik 
9/6 1 ex; 13/6 1 ex G.van Lierstr (VB) 

11/7 1 ex Wisselwerking Diemen Zuid (VOD) 

Oeverzwaluw 
24/6 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

Boompieper 
25/8 2 ex Z + gehoord Vi j fhoek (VOD) 

31/8 1 ex de Kri jgsman (VOD) 
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Blauwborst 
territoria: omg volkstuincomplex de Groote Braak; motorcircuit Sloterdijk; Daveren thv Helsloot; 

Brettenpad; en omg Oiltanking (PD PM PT) 

Zwarte Roodstaart 
territoria: Sneevlietweg Riekerhaven; Mekongweg; Rhoneweg; ACA Aziëhaven; PEN Centrale; 

Wisselwerking Diemen Zuid; Hoogtekadi jk; nieuwbouw Diemen Noord (PM LS PT VOD Peterka) 

Gekraagde Roodstaart 
24/6 1 ex Asd Bos (Zwaagstra) 

Paapje 
24/8 1 ex Gein I I I (VOD) 

31/8 1 ex Overdiemerweg (VOD) 

Tapuit 
8/8 1 ex Gein I I I (VOD) 

25/8 1 ex Hoge Spaarndammerdijk - f 1 ex Middenweg Houtrakpolder (PD) 

25/8 1 ex Vi j fhoek (VOD) 

Kramsvogel 
8/7 1 ex Australiehavenweg (PM) 

23/8 8 ex Z Noorderweg/Ruigoordweg (PM) 

Grote Karekiet 
7/6 2 ex zang; 14/6 1 ex zang Oever Gouwzee thv Binnenbraak (FV) 

20/6 1 ex zang Uitdammerdie (FV) 

20/6 1 ex zang Binnenbraak (FV W W ) 

Matkop 
31/8 gehoord vogeleiland Crayenstein (PM) 

Boomklever 
18 t / m 27/7 1 ex Thijssepark A'veen (WAP) 

wel gebroed, geen jongen grootgebracht Frankendael (LS) 

Buidelmees 
10/6 nestbouw omg gemaal Halfweg (PD) 

19/6 1 ex NW T v Berkhoutweg/Bretten Groote Braak (PM) 

Roodmus 
22/6 1 Cf zang Peerenboom/Oosterpoel (vd Schot) 

Kruisbek 
eind ju l i t / m eind augustus 1 adQ 4- 2 le k j Burg. v Leeuwenlaan ( fam vd Br ink) 
zie ook elders in d i t nummer 

aanvulling vorige periode 

Houtsnip 
6/4 1 ex de Braak A'veen (WAP) 

Grote Lijster 
20/5 1 ex overvliegend de Kri jgsman (Oreel) 

Wielewaal 
8 + 22/5 1 ex Thijssepark A'veen (WAP) 
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Onderzoek wijst uit: 

Reigers vluchten 
uit Oosterpark 
als KIT uitbreidt 

OOSTERPARKBUURT - De 
nieuwbouwplannen van het 
Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (KIT) betekenen het 
einde van de reigerkolonie in 
het Oosterpark. De bomen 
waarin zij hun nesten hebben, 
moeten verdwijnen waardoor 
de vogels elders een heenko
men zullen zoeken. Dat heb
ben onderzoeken naar de bo
men en de reigers onlangs uit
gewezen. 

Het bestuur van stadsdeel Oost 
heeft laten onderzoeken wat de ge
volgen zijn van de nieuwbouwplan
nen van het K I T voor de bomen aan 
de noordrand van het Oosterpark en 
de daarin gevestigde reigerkolonie. 
Het K I T wil nieuwbouw voor zijn te 
krap gehuisveste onderwij svoorzie-

I m p o s a n t e k o l o n i e 
Als de bomen verdwijnen, bete

kent dat echter ook het eind van de 
daarin nestelende reigerkolonie. Dat 
constateert bioloog en reigerdes-
kundige A. Blok. Blok volgt de blau
we reigers uit het Oosterpark al 
sinds 1964. De kolonie is volgens 
hem van internationale betekenis. 
„Nergens in het hele verspreidings
gebied van deze soort, dat drie we
relddelen omspant, komt een derge
lijke imposante kolonie in het hart 
van een grote stad voor." Die bijzon
dere status van de Oosterpark-kolo
nie wordt volgens Blok nog ver-

, , , ^ . sterkt door het „zelfs voor Amster-ningen en wil dat doen op.de grens d a m s e b e » u i t z o n d e r l i j k e f o r . 
van het eigen terrein en ^ < * s t o - m a a t v a n p o p u l i e r e n waarin zich 
park. Daar staat echter een aantal d n e s t e n bevinden " 
zeer hoge, oude populieren en iepen. a e n e s i e n °evmaen. 
Die onttrekken de huidige gebou-
wen voor het grootste deel aan het Op grond van de plannen van het 
zicht van de parkbezoeker en bieden K I T en van de resultaten van de on-
plaats aan een volgens deskundigen Verzoeken, concludeert het dage-
unieke kolonie blauwe reigers. njks bestuur van het stadsdeel dat 

Volgens het onderzoek van bu- alleen een drastische aanpassing 
reau Omegam, de milieu-onder- van de bouwplannen soelaas kan 
zoeksdienst van de gemeente, zullen bieden. Wil men de bomen benou
de bomen de nieuwbouw niet overle- den, dan moet minimaal vijftien me-
ven. De meeste iepen moeten in ie- ter tussen de nieuwbouw en de hui
der geval verdwijnen en de populie- dige grens van het park zitten. Of het 
ren moeten zodanig worden ge- Tropeninstituut daartoe bereid is, is 
snoeid dat ze ook niet behouden zeer de vraag, 
kunnen worden. Het K I T zal het ver
lies van dit groen weliswaar herstel
len, maar het duurt zeker vijftien 
jaar voor nieuwe bomen op een aan-
vaarbare hoogte zijn. Bovendien 
gaat er in ieder geval een stuk van 
het park af. 

N i e u w e u i l ' y 0 

Links het traditionele beeld van de dodo, rechts de 
reconstructie die Kitchener maakte. 

minder dikke — 
/ tLU/ Wt/ LA.\~ Lit UIL IVHUIH-lltl IIIMMIVLV. 

De dodo ontdoet zich eindelijk van z'n corpulente imago 
De dodo staat in de geschiedenis geboek 
staafd als een echte loser. De vogel die 
vroeg in de zestiende eeuw door Portu
gese ontdekkingsreizigers op het eiland 
Mauritius in de Indische Oceaan werd 
ontdekt, was aan het einde van de ze
ventiende eeuw al uitgestorven. Hol
landse zeelieden hadden dankbaar ge
bruik gemaakt van het vlees van de 
dodo als aanvulling op het karige zee
mansmenu. De dodo vormde een mak
kelijke prooi voor jagers. Het dier kon 
weliswaar hard rennen, maar beschikte 
over onderontwikkelde vleugeltjes, 
waarmee vliegen onmogelijk was. 
Zeventiende-eeuwse tekeningen en 
prenten tonen de dodo als een soort 

carnavalsdier met een snavel als een 
feestneus. Een onooglijke, dikke en suf 
uitziende vogel, die er als het ware om 
vróeg in de pan van hongerige Hollan
ders te verdwijnen. 
Andrew Kitchener van het Koninklijk 
Schots Museum in Edinburgh heeft nu 
echter aangetoond dat de dodo heel wat 
minder dik en onhandig was, dan tot 
dusverre werd verondersteld. Hij on
derwierp het weinige resterende dodo
materiaal — wat beenderen, een opge
zette kop, een geprepareerde huid en 
een gipsafgietsel van een poot— aan 
een nauwgezet onderzoek. Op basis van 
zijn metingen reconstrueerde hij samen 
met de prèparateur Derek Frampton 

In Oregon en Washing
ton zijn onderzoekers 
twee gevallen tegenge

komen waarbij de zeldzame 
noordelijke gevlekte uil een nest 
had gemaakt met de veel voor
komende gestreepte uil. Biolo
gen weten nog niet of deze krui
sing een speling van de natuur is 
of het eerste teken van evolutie 
naar een nieuwe uilensoort. De 
gestreepte uil is een sterke vogel 
en men vreest dat deze een be
dreiging gaat worden voor de 
gevlekte uil, die op de lijst van 
bedreigde diersoorten staat. 

een model van een gemiddelde dodo. 
Met behulp van ijzerdraad werd het 
skelet van de vogel nagebouwd, waarna 
met was een romp werd geboetseerd. 
Kitchener heeft berekend dat de dodo 
ongeveer veertien kilo moet hebben ge
wogen. Nog altijd een heel gewicht, 
maar aanzienlijk minder dan tot dus
verre werd verondersteld. De dodo 
heeft zijn corpulente imago waarschijn
lijk te danken aan zeventiende-eeuwse 
tekeningen van de vetgemeste exempla
ren die in gevangenschap in Europa 
leefden. Deze dieren kregen nauwelijks 
enige lichaamsbeweging en waren ver
moedelijk heel wat kilo's zwaarder dan 
hun familieleden op Mauritius. 
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Caught by the bill: Pc Mark Levitt with the violent cockatiel in Chippenham 

Attack ofthe feathered fiend 
AN E S C A P E D cockatiel 
assaulted a policeman after 
breaking into a Wiltshire 
house and attacking a woman 
with a phobia of birds, writes 
Paul Stokes. 

The woman, who suffered 
cuts to her face in the attack at 
her home in Hullavington, 
trapped the intruder in a bas
ket and called the police. 

Pc Mark Levitt , 27, who 
keeps birds, wore thick gloves 
to secure the cockatiel in a 
cardboard box, but not for 
long. 

While he was driving away 
on the A426 dual carriageway, 
the bird bit its way out of the 
box and attacked him. 

He caught the bird again and 
put it in the glove compart

ment, where it remained until 
he released it into the aviary at 
his home in Chippenham. 

Pc Levitt suffered eight deep 
scratches to his right arm, and 
was given an anti-tetanus 
injection in hospital. 

"You could have knocked me 
down with a feather when this 
bird chewed its way out of pro
tective custody," he said. 

P E A N U T S door C H A R L E S M. SCHULZ 



Kruisbekken-in vasie Project om 
korhoen te 
redden kost 
half miljoen ? w 
HOLTEN (ANP) - Het ministerie 
van landbouw heeft een pro
ject ontwikkeld om de kor
hoenders op de Sallandse Heu
velrug van de ondergang te 
redden. Het is de enige popu
latie van deze vogelsoort in 
West-Europa die nog levens
vatbaar is. Voor uitvoering van 
het reddingsplan is een half 
miljoen gulden beschikbaar. 

Het project, dat binnenkort officieel 
wordt gepresenteerd, vloeit voort 
uit het Natuurbeleidsplan. Het Over
ijssels consulentschap voor natuur, 
milieu en faunabeheer van het mi
nisterie van landbouw en visserij 
heeft dat gisteren meegedeeld. 
Op dit moment verblijven er in het 
natuurgebied nog ongeveer vijftig 
korhoenders. De populatie kan al
leen overleven als er in totaal zo'n 
honderd exemplaren van deze vo
gelsoort op de Sallandse Heuvelrug 
komen. 

Daartoe moeten ingrijpende maat
regelen worden genomen, zoals het 
terugdringen van het gemotori
seerd verkeer, de begeleiding van 
de recreatie tijdens het broedsei
zoen en het aanleggen van verbin
dingszones die de korhoenders kun
nen benutten om zich van het ene 
naar het andere leefgebied te ver
plaatsen. 

Voorts moeten de heidevelden wor
den uitgebreid. Dat gaat ten koste 
van het bos dat vroeger is geplant 
of spontaan is gegroeid. Vooruitlo
pend op het plan zijn al vele hecta
ren bos gekapt. Ook zijn zandwegen 
afgesloten en is tijdens het broed
seizoen de Toeristenweg tijdens be
paalde uren voor autoverkeer afge
sloten. 

Over deze maatregelen heeft het 
ministerie van landbouw overeen
stemming bereikt met de eigenaren 
van het natuurterrein: Staatsbosbe
heer, Natuurmonumenten en het 
Overijssels Landschap. 

In het belang van de korhoenders op 
de Sallandse Heuvelrug willen de ei
genaren van het natuurgebied en 
natuurorganisaties dat de jaarlijkse 
Hellendoorn Rally uit dit terrein 
wordt verbannen. Eind deze maand 
valt hierover een besluit van de be
trokken gemeenten te verwachten. 
Tijdens de laatste rally (het afgelo
pen voorjaar) sneuvelde een kor
hoen in het drukke verkeer dat het 
autosportevenement volgde. 

Kruisbekken zijn vinkachtige zang

vogels. Ze zien er wat koddig uit; 

hun snavelhelften sluiten niet keu

rig op elkaar aan, maar kruisen el

kaar. Dat stelt de vogels in staat de 

zaden van allerlei naaldbomen uit 

de kegels te wippen en op te eten. 

Onder invloed van slechtere voed-

selomstandigheden kunnen tien

duizenden exemplaren vanuit 

Noord- en Noordoost-Europa naar 

onze contreien uitzwerven. Al in 

juni kondigt een eruptie vanuit 

Oost- of Noordoost-Europa zich 

aan. Terwijl de meeste van onze ei

gen broedvogels nog keurig met 

hun gezinnetje bezig zijn, vullen de 

kruisbekken uit het noorden de 

lucht met hun kiep-kiep-roepjes. 

Na een invasie blijft meestal een 

deel van de zwervers hangen om 

bij ons hun geluk te beproeven. 

Het is niet vreemd dat er dan op de 

Veluwe of in Drente kruisbekken 

broeden. Maar invasie voorbij, 

zwervers weg, en geen of zeer 

weinig broedgevallen. De vogels 

zitten weer uitsluitend waar ze ho

ren: in het hoge noorden of noord

oosten van Europa. Overigens ko

men ook elders in Europa kruisbek

ken voor - bij voorbeeld in Groot-

Brittannië - maar die komen nooit 

bij ons terecht. 

Maar je hebt kruisbekken en kruis

bekken. De ijstijden hebben ervoor 

gezorgd, dat zich binnen het kruis-

bekkengeslacht Loxia door geogra

fische isolatie enkele soorten ont

wikkelden. De grote kruisbek 

(Loxia pytyopsittacus) is er één 

van, de gewone kruisbek (L curvi-

rostra) een tweede, de witband-

De GJerzwaJuw 28 (1990), nr.3 

kruisbek (L leucoptera) een derde. 

Sinds kort wordt de Schotse kruis

bek (L scotica) onderscheiden als 

vierde Europese soort. Iedere kruis

bek ontwikkelde zijn eigen speci

fieke eigenschappen. 

Nederlandse vogelaars liggen niet 

wakker van de gewone kruisbek; 

ze worden wakker van de zeldza

mere grote kruisbek; en ze kunnen 

niet slapen van de zeer zeldzame 

witbandkruisbek. Gewone kruis

bekken waren er vanaf juni al in 

overvloed. Vanaf begin oktober 

werden de eerste grote kruisbek

ken gemeld, en vorige week ble

ken ook enkele witbandkruisbek-

ken in ons land verzeild geraakt. Zij 

houden zich op in lariksen, hun fa

voriete bomen, ten zuidwesten 

van Baarn. Tot nu toe zijn daar min

stens een mannetje, alsmede een 

vrouwtje en een onvolwassen vo

gel gezien. YROUV JV~/f 

Falend afweersysteem leidt 
tot sterfte eidereenden 
ANJUM (ANP) - De massale sterfte 
van eidereenden in de Waddenzee 
wordt veroorzaakt door een aantas
ting van het afweersysteem. Dit is 
gisteren bekend gemaakt door het 
vogelwachtersechtpaar Wiersma 
van het vogelopvangcentrum De Fü-
gelpit in het Friese Anjum. 
Ze vermoeden dat de milieuveront
reiniging het immuniteitssysteem 
van de eidereenden ernstig heeft 
aangetast, waardoor de vogels erg 
vatbaar zijn geworden voor parasie
ten en ongeneeslijke ziekten. 
Met medewerking van het Centraal 
Diergeneeskundig Laboratorium in 
Lelystad hebben enkele studenten 
biologie van de Rijksuniversiteit 
Utrecht onderzoek gedaan naar de 

doodsoorzaak onder de eidereen
den. Een deel van de vogels lijdt aan 
polymorphus, een worm die zich 
een weg vreet door de ingewanden. 
Andere voorkomende ziekten zijn 
eenden-tbc en aspergillosis, een do
delijke ziekte aan de luchtwegen. 
De onderzoekers zeggen er voor 90 
procent zeker van te zijn dat er te
vens gevallen van eendenpest zijn 
geconstateerd. De situatie is ook 
ernstig in het Duitse en Scandinavi
sche deel van het Waddengebied, 
volgens Wiersma. Hij heeft al hon
derden ongeneeslijk zieke eidereen
den verzorgd. Hij schat dat het al
leen al in Nederland om duizenden 
vogels gaat. De eenden worden nog 
niet met uitsterven bedreigd. 

TROUW I C - P - g ö 
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De Broedvogels van het Westelijke Havengebied van Amsterdam. Deel 1A. Zangvogels in 1989. door 
J . Walters (eigen Uitgave). 27 pp.'S met 43 pp.'S kaarten. Zangvogel-inventarisatie van diverse delen van het Westelijk 
Havengebied. 650 p. Kleine Karekiet, 100 p. Sprinkhaanzangers, 25 p. Baardmannetjes, 40 p. Blauwborst en 0-2 p. 
Buidelmezen. 

Jaarprogramma 90/91 Amsterdamse Natuurhistorische Raad, Stedelijk nat. en milieu-educatie-centrum. 

Rapportage Visdiefkolonie Amsterdam Zuid-Oost. (A. Hartog). I00p. Visdieven Hoogoorddreef bedreigd door Sail. 

Vogelpleisterplaats 'De Uiterdijken1. Ontwerp voor de aanleg van een terrrein ten behoeve van vogels, met 
name waadvogels en eenden, in het recreatiegebied Spaarnwoude. door J .B . Buker, E. van Huijssteeden, M. 
Huizinga en J . Stuart (VWGA & VWG Haarlem). Amsterdam/Haarlem, febr. 1987. 

St. Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (VNLB), Jaarverslag '89. 
2300 vrijwilligers actief in zelfbeheer van natuur en landschap in Noord-Holland Bijv. in de Oeverlanden van het Nieuwe 
Meer, polder Udoorn (waar 3 poeltjes voor steltlopers werden gegraven), rond Abcoude (snoeien van knotwilgen), en 
Aalsmeer. 

St. Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (VNLB), Nieuwsbrief nr. 13, sept. 1990 
- EkolÓgie van de Eekhoorn (SciunjS vulgaris). Vooral in Engeland en Zweden slaat de Havik regelmatig een Eekhoorn. 

- Stichting VNLB maakt Observatiehutten. Werkgelegenheidsprojecten produceren ze voor tussen de f. 4500 en 5500,-

Waarnemingen van Roofvogels in en om Amsterdam 1962-1970 (P. Scholten). Computer-print uit data-base i.o. 

Waterhuishoudingsplan Provincie Noord Holland "Natuurlijk, Water1*. Samenvatting. 
,rWaterhuishoudkundige problemen in Waterland, die zonder maatregelen een goede bedrijfsvoering in de weg staan." Door 
waterpeilverlaging klinkt de grond echter nog verder in, wat nieuwe peilverlagingen nodig maakt Rapport houdt zich op de 
vlakte. "Moet, na afweging van alle belangen, het peil toch worden verlaagd, dan dient dit geleidelijk te gebèurenM. 

Brief van L. van der Veen, waarnemingen rond Amsterdam 1974-1988. Terekmiter 21 aug. 1976 (ACJN Adam). 

Brief van J . de Rijk, over 8 voormalige broedplaatsen van Ooievaars in en om Amsterdam, 1500-1736. 

Bovenstaande tijdschriften en rapporten circuleren in een leesmap onder leden van de VWGA. 
Voor deelname aan deze leeskring kan men zich opgeven bij Henk de Groot, tel. 414014. Voor het 
rond-circuleren dienen deelnemers zelf mee zorg te dragen. 

Het adres van de bibliotheek van de Vogelwerkgroep Amsterdam is: 
Ruud Vlek, Spuistraat 302, 1012 VX Amsterdam, tel 279024. 
Op afspraak kunnen bibliotheek en VWGA-archief geraadpleegd worden. Op dringend verzoek kunnen 
kopieën worden toegestuurd. Tevens kan men het in de computer opgeslagen waarnemingen-archief van de 
VWGA raadplegen. Op verzoek kunnen prints m.b.t. het voorkomen van vogelsoorten rond Amsterdam 
worden toegestuurd. 
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Waarnemingen van zeldzame vogels in ons 
land, vd Berg, v Loon & Oreel, 1990 
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