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V A N D E R E D A C T I E 
Frank Visbeen 

Helaas l igt nu na de zomervakantie de Gierzwaluw pas b i j u in de bus. Door drukke 
voorjaarswerkzaamheden is er vertraging gekomen in het verwerken van de kopy. De redactie biedt 
haar excuses aan voor het late verschijnen van di t nummer. W i j hebben besloten om een dubbel 
nummer ui t te brengen, di t om de achterstand enigszins in te halen. We zullen ons uiterste best doen 
om nummer drie en vier in de reguliere periode te laten verschijnen. 
De regelmaat van verschijnen is geen nieuw probleem. De redactie ervaart het als een chronisch 
probleem. Vaak ontbreekt de t i j d en/of kopy om de Gierzwaluw op schema te laten drukken en te 
verspreiden. De Gierzwaluw is echter wel enorm belangrijk voor de Vogelwerkgroep. Het is als blad 
de bindende factor tussen de leden van de vereniging. 

Nogmaals doen w i j een oproep tot versterking van de redactie. Vier maal per jaar moet het toch 
kunnen lukken om de Gierzwaluw te laten verschijnen. W i j zoeken dan ook mensen die zich wil len 
bezig houden met het verzamelen van kopy en ook zoeken w i j leden die voor een regelmatige aanvoer 
van stukken wil len zorgen. Een handjevol leden doet di t al jaren, maar de andere 150 zien toch ook 
wel eens opmerkeli jk vogelgedrag op een van hun tochten of ze komen in de vakantie toch ook wel 
eens op leuke vogelrijke plekjes? Pak eens een pen en schrijf op die ervaringen! Of ga achter de PC 
zitten en t ik ze in . Floppies worden door de redactie gratis ter beschikking gesteld. En voor degenen 
die niet direct hun eigen ervaring als inspiratie weten te gebruiken l igt er in onze bibliotheek b i j 
Ruud Vlek een schat aan gegevens over het vogelleven in Amsterdam die schreeuwt om tot een 
art ikel of ar t ikel t je verwerkt te worden. Bel hem eens op 6279024. 
Met versterking van de redactie en een gró te r aanbod van artikelen is de con t inu ï t e i t en kwal i te i t van 
de Gierzwaluw gewaarborgd. De redactie hoort graag van jul l ie . 

E X C U R S I E S E N C O N T A C T A V O N D E N N A J A A R 1991 

Daar er nog steeds geen excursieleider is opgestaan in uw gelederen zi jn er nog geen data bekend. 

Deze Gierzwaluw is reeds eind jun i naar de drukker gestuurd, op dat moment waren er nog geen data 
voor contactavonden in het nieuwe seizoen bekend. Ze komen er echter wel! Er z i j contacten met het 
I V N om tot enkele, wat grotere lezingen te komen. Daarnaast zullen ook onze eigen avonden weer 
doorgang vinden. 

Het bestuur zal binnenkort een mededeling rondzenden, waarin de agenda voor het najaar zal staan. 
Hopelijk kunnen we u dan ook weer enkele excursies aanbieden. Wie heeft er ideeën? Je kunt ook op 
je nemen op bijvoorbeeld 1 excursie te organiseren naar een gebied dat j i j uitstekend kent of waar je 
juist eens graag naar toe zou willen. Neem in alle gevallen contact op met een l i d van het bestuur. 
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R E G I O N A L E V O G E L B E S C H E R M I N G IN E N R O N D A M S T E R D A M 
Ronald Hofmeester 

Jack de Ripper waart weer rond. Massamoord vindt plaats. De vogelwereld rond Amsterdam wordt 
keer op keer opgeschrikt door gewelddaden. Di t is niet de synopsis van het script 'Amsterdamned IT, 
maar pure werkelijkheid. De moordenaars sloegen toe in het zuidoosten en westen van onze regio. De 
slachtoffers z i jn met name broedende Visdieven en Kokmeeuwen in kolonies in Amsterdam Zuidoost 
en Fitissen en andere bewoners van bosjes in het Westelijk Havengebied. De daders werden vervolgd, 
maar vrijgesproken, omdat ze niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van broedende vogels 
(zeiden ze). Hier had een voorbeeld gesteld kunnen worden. Helaas komt er een tweede kans, omdat 
opnieuw op grote schaal vogels z i jn verstoord en vermoord. Hopelijk komt het nu wel tot een 
veroordeling. 

Dat er zulke vergissingen gemaakt kunnen worden is onvoorstelbaar. In de avifauna van Amsterdam 
mogen echter niet nog meer zwarte bladzijden verschijnen. Het wordt t i j d dat de overheid, zowel 
landelijk als gemeentelijk (of deelraadlijk), zich gaat houden aan de regels die ze zelf heeft 
onderschreven. Wat voor zin heeft het om internationale conventies te ondertekenen, een 
EG—vogelrichtlijn of een Vogelwet te hebben als men zich er niet aan houdt? Het ondertekenen van 
verdragen en het l i d zi jn van de EG schept verplichtingen. De overheid maakt wel mooie sier met een 
schitterende reeks verdragen, maar doet er vervolgens niets mee. 
Wat zou men moeten doen? Hieronder volgt in het kort wat de EG-voge l r i ch t l i jn en de Wetland 
Conventie inhouden en wat de consequenties er van zouden moeten zi jn. 

De EG-voge l r ich t l i jn (1979) 
Deze r i ch t l i j n houdt een aantal verplichtingen in. Zo is elke lidstaat verplicht haar wetgeving aan te 
passen en een l i jst op te stellen van u met u i t roe i ïng bedreigde- of speciaal gevaar lopende soorten". 
Het gaat hierbi j om soorten die 
a. dreigen uit te sterven 
b. gevoelig zi jn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied 

c. als zeldzaam worden beschouwd, omdat hun populatie zwak is of omdat z i j slechts plaatselijk 

voorkomen 

d. vanwege specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht verdienen e. alle trekvogels 

die geregeld voorkomen. 

De Nederlandse regering heeft Vogelbescherming gevraagd deze verplichting ui t te werken. Deze 
uitwerking is in 1986 uitgebracht onder de t i te l "Bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland", 
meestal afgekort als "de Rode Lijst" . De t i te l geeft al aan dat het om meer gaat dan de soorten die in 
de r i ch t l i j n z i jn vermeld. Op de Rode Lijst staan namelijk ook soorten die "karakteristiek" zi jn voor 
Nederland. 
De Rode Lijst bevat de volgende ca tegor ieën 
A Soorten waarvoor Nederland b i j uitstek internationale verantwoordelijkheid draagt voor het 
behoud van de betrokken populaties, dat z i jn 
1 soorten waarvan de Nederlandse broedpopulatie in Europees verband van grote betekenis is. 
2 soorten waarvan het voorkomen als doortrekker of wintergast i n Nederland van grote betekenis is. 
B Soorten die in recente t i j d sterk in aantal z i jn achteruitgegaan en waarvan het broedareaal in 
Nederland aanzienlijk is afgenomen. Indien de huidige trend zich voortzet, lopen ze het gevaar 
binnen korte t i j d als broedvogels uit ons land te verdwijnen. 
C Soorten die in recente t i j d op landelijke schaal duidel i jk in aantal achteruitgaan zonder dat di t al 
heeft geleid tot een aanzienlijke inkr imping van het broedareaal in Nederland. Indien de huidige 
trend zich voortzet, zal binnen korte t i j d het broedareaal aanzienlijk afnemen (ze lopen het gevaar in 
cat. B te komen). 
D Soorten waarvan het voorkomen door biotoopkeuze, gedrag of numerieke verspreiding (o.a. het 
broeden in slechts enkele kolonies) bijzonder kwetsbaar is. 
E Soorten die in klein aantal in Nederland broeden en in voor ons land karakteristieke biotopen 
voorkomen (zie tabel I). 
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en later toegevoegd 
F Nieuwe kandidaten voor de Rode Lijst , in verband met recente afname dreigen deze soorten te 

gaan vallen onder categorie B, C, D of E (zie tabel I I ) , 

tabel 1 

Soorten die op grond van de geformuleerde motieven zijn opgenomen in de lijst van karakteristieke en bedreigde vogels 
in Nederland. De nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende vogelsoorten (zie bijlage IV) 
betreft de soorten die onder motief B, C , D of E vallen. 

Soort Motief Ai A2 D 

i. Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 
i. Aalscholver Phalacrocorax carbo 
3. Roerdomp Botaurus stellaris 
4. Woudaapje Ixobrychus minutus 
5. Kwak Nycticorax nycticorax 
6. Purperreiger Ardea purpurea 
7. Ooievaar Ciconia ciconia 
8. Lepelaar Platalea leucorodia 

9. Kleine Zwaan Cygnus columbianus 
10. Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus 
11. Kolgans A. albifrons 
12. Grauwe Gans A. anser 
13. Brandgans Branta leucopsis 
14. Smient Anaspenelope 
15. Zomertaling A. querquedula 
16. Krooneend Netta rufina . 
17. Toppereend Aythya marila 
18. Nonnetje Mergus albellus 

19. Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 
20. Blauwe Kiekendief C. cyaneus 
21. Grauwe Kiekendief C. pygargus 

22. Korhoen Tetrao tetrix 
23. Patrijs Perdixperdix 
24. Porseleinhpen Porzana porzana 
25. Kwartelkoning Cr ex cr ex 
26. Kraanvogel Grusgrus 

27. Kluut Recurvirostra avosetta 
28. Bontbekplevier Charadrius hiaticula 
29. Strandplevier C. alexandrinus 
30. Kemphaan Philomachus pugnax 
31. Watersnip Gallinago gallinago 
32. Grutto Limosa limosa 
33. Tureluur Tringa totanus 

34. Grote Stern Sterna sandvicensis 
35. Noordse Stern S. paradisaea 
36. Dwergstern S. albifrons 
37. Zwarte Stern Chlidonias niger 

38. Kerkuil Tyto alba 
39. Velduil Asioflammeus 
40. Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 
41. IJsvogel Alcedo atthis 

42. Boomleeuwerik Lullula arborea 
43. Oeverzwaluw Riparia riparia 
44. Duin pieper Anthus campestris 
45. Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea 
46. Blauwborst Luscinia svecica 
47. Gekraagde Roodstaart Phoenicurusphoenicurus 
48. Paapje Saxicola rubetra 
49. Tapuit Oenanthe oenanthe 
50. Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 
51. Grote Karekiet A. arundinaceus 
52. Grasmus Sylvia communis 
5 3. Baardmannetje Panurus biarmicus 
54. Grauwe Klauwier Lanius collurio 
55. Klapekster L. excubitor 
56. Geelgors Emberiza citrinella 
57. Ortolaan E. hortulana 

Aantal soorten 7 9" 13 14 15 ^ 

) ook onder andere motieven opgenomen,") waarvan één ook onder motief A1 en B 
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tabel I I categorie F, nieuwe kandidaten voor de Rode Lijst 

soort aantal 7 3 - 7 9 aantal 7 9 - 8 5 

Dodaars 1500-200 
Groene Specht 4500-7500 
Huiszwaluw 77000 
Roodborsttapuit 4100-5800 
Grauwe Gors 400-800 

100-1300 
3000-4500 

25000-50000 
1600-2300 
275-400 

Voor de regio Amsterdam zi jn de volgende soorten van belang 

Roerdomp 
De Roerdomp is een kwetsbare soort die nog steeds in aantal achteruit gaat (cat.D). In Nederland 
broedt 25—50% van de N W Europese populatie, het aantal broedparen wordt geschat tussen 101 en 
1000. De Roerdomp wordt in Nederland bedreigd door het vernietigen van het biotoop en ongunstig 
beheer (maaibeheer van rietlanden). Rond Amsterdam komt h i j onregelmatig voor in het Westelijk 
Havengebied (omgeving Lange Bretten) en langs de oevers van het IJ—meer. 
Bruine Kiekendief 
De Bruine Kiekendief is een kwetsbare soort (cat.D). De aantalsontwikkeling is neutraal, het aantal is 
niet t oe - of afgenomen. In Nederland broedt25—50% van de NW Europese populatie. De Nederlandse 
populatie wordt geschat op 101 - 1000 broedparen. De Bruine Kiekendief wordt met name bedreigd 
door het vernietigen van zi jn biotoop. 
In Amsterdam broedt deze soort in het Westelijk Havengebied (omgeving Lange Bretten) en langs de 
oevers van het IJmeer. 
Zomertaling 
De Zomertaling is ook een soort die in aantal achteruit gaat (cat. B). Het aantal in de jaren 79—'85 
wordt geschat op 1250-1750 (in de periode 7 3 - 7 9 was dat 1600-1800). De schatting voor 
Noord-Hol land is 200 tot 350 paar. 
In onze regio broedt de Zomertaling vooral in Waterland. 

Kemphaan 
De Kemphaan is een soort die in aantal achteruit gaat (cat.B). Het aantal broedparen wordt geschat 
tussen 101-1000 ( 7 3 - 7 9 : 1250-1500, 79- '85: 800-1000). In Nederland broedt 25-50% van de NW 
Europese populatie. De Kemphaan wordt met name bedreigd door vernietiging van het biotoop. 
De soort broedt in onze regio alleen in Waterland. 
Watersnip 
De Watersnip staat op de Rode Lijst omdat h i j in aantal achteruit gaat (cat.C). Het aantal broedparen 
wordt geschat op 1001-10.000 (73 -79 : 5500-6000, 79->85: 4000-5000). I n Nederland broedt minder 
dan 25% van de NW—Europese populatie. De Watersnip wordt ook bedreigd door vernietiging van 
het biotoop. 

In de regio Amsterdam broedt de Watersnip voornamelijk in Waterland. 

Grutto 
De Grutto gaat in aantal achteruit (cat.C). Het aantal broedparen wordt geschat op meer dan 10.000 
(73 -79 : 90.000-105.000, 79- '85: 75.000-90.000). In Nederland broedt circa 75% van de NW-Europese 
populatie. Ook de Grut to wordt bedreigd door vernietiging van het biotoop. Komt in de regio 
Amsterdam voornamelijk in Waterland voor. 

De Tureluur is opgenomen in de Rode Lijst omdat het aantal achteruit gaat (cat.C). Het aantal is nu 
v r i j constant, meer dan 10.000 ( 7 3 - 7 9 : ca 25.000, 79- '85: 25.000-30.000). In Nederland broedt 25-50% 
van de NW—Europese populatie. De Tureluur wordt bedreigd door het verdwijnen van zijn biotoop. 
In de regio Amsterdam broedt de Tureluur met name in Waterland. 

Blauwborst 
De Blauwborst is een kwetsbare soort (cat.D) die recent in aantal is toegenomen. In Nederland broedt 

Tureluur 
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meer dan 50% van de NW—Europese populatie. Het aantal broedparen l igt tussen de 1001 en 10.000. 
De Blauwborst wordt bedreigd door vernietiging van het biotoop en door ongunstig beheer. 
Voorkomen in de regio: Westelijk Havengebied (omgeving Halfweg). 
Rietzanger 
De Rietzanger is opgenomen in de Rode Lijst , omdat het aantal afneemt (cat.C). I n Nederland broedt 
minder dan 25% van de NW—Europese populatie. Het aantal broedparen l igt boven de 10.000 (73—79: 
17.500-30.000, 79- '85: 15.000-20.000). De Rietzanger wordt met name bedreigd door factoren in het 
buitenland (droog overwinteringsgebied). I n Nederland vermindert het oppervlak broedbiotoop. 
De Rietzanger komt in de regio Amsterdam voor in het Westelijk Havengebied en de oevers van het 
IJmeer. 

Grasmus 
De Grasmus is ook een soort die i n aantal achteruit gaat (cat.C) I n Nederland broedt minder dan 25% 
van de NW-Europese populatie. Het aantal broedparen l igt boven de 10.000 (79-'85: 50.000-75.000). 
De Grasmus wordt voornamelijk bedreigd door factoren i n het buitenland. 
Komt in de regio Amsterdam met name in het Westelijk Havengebied voor. 
Baardmannetje 
Het Baardmannetje is een kwetsbare soort (cat.D) die in aantal achteruit gaat. In Nederland broedt 
25—50% van de NW—Europese populatie. Het aantal broedparen l igt tussen de 101 en 1000 ('89: 
700—1400). Het Baardmannetje wordt bedreigd door ongunstig maaibeheer. 
Het Baardmannetje broedt in de regio voornamelijk in het Westelijk Havengebied en de oevers van 
het IJmeer. 

(Bron: Osieck '89, Bekhuis e.a. '89, Ruitenbeek/Scharringa/Zomerdijk '90, De Gierzwaluw '85-90) 

Volgens de Vogelr icht l i jn moet voor de genoemde vogelsoorten, voor de leefgebieden, speciale 
beschermingsmaatregelen worden getroffen, opdat deze soorten daar waar z i j nu voorkomen kunnen 
voortbestaan en zich kunnen voortplanten. 
De r i ch t l i jn bevat voorts de verplichting om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om voor de 
Rode Lijst—soorten een voldoende gevarieerdheid aan leefgebieden en een voldoende omvang ervan 
te beschermen, i n stand te houden of te herstellen. 
Op de eerste plaats dienen de volgende maatregelen te worden getroffen: 
a instelling van beschermingszones 
b onderhoud en ruimtel i jke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden binnen en 
buiten de beschermingszones 
c herstel en weer aanleggen van vernietigde biotopen 
d aanleg van nieuwe biotopen. 
Voor zover vervuil ing, verslechtering en verstoring van wezenlijke invloed z i jn op de vogelgebieden 
dienen de EG—lidstaten passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze gebieden 
vervuilen of verslechteren, of dat vogels worden verstoord. 

Wetland—Conventie (Conventie van Ramsar) 
In 1971 is het Ramsarverdrag opgesteld; "Overeenkomst inzake watergebieden (wetlands) van 
internationale betekenis, in het bijzonder als verbl i j fplaats voor watervogels". 
Nederland heeft zich sinds 1980 aangesloten b i j deze conventie. 
Met "watergebieden" wordt bedoeld: "moerassen, vennen, veen— of plasgebieden, na tuur l i jk of 
kunstmatig, bl i jvend of t i jde l i jk , met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip 
van zeewater, waarvan de diepte b i j laag water niet meer is dan zes meter". 
Een lidstaat verplicht zich op de eerste plaats tot "verstandig gebruik" van alle wetlands (dus ook 
voor de nationale, regionale of lokale waterr i jke gebieden). 

Wat is verstandig gebruik? 
In het kader van het Ramsar Verdrag is een r i ch t l i j n opgesteld. Belangrijke punten daarin zi jn: 
1 Onder verstandig gebruik van een wetland moet worden verstaan een "duurzaam gebruik in het 
belang van de mensheid, op een wijze die verenigbaar is met het behoud van de natuur l i jke 
eigenschappen van het ecosysteem". "Duurzaam gebruik" wordt gedefinieerd als "menselijk gebruik 
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van een wetland, zodanig dat het het grootst mogelijk blijvende nut kan opbrengen voor huidige 
generaties, met behoud van de mogelijkheden om aan de behoefte en aspiraties van toekomstige 
generaties te voldoen". De natuurl i jke eigenschappen van het ecosysteem worden gedefinieerd als 
"fysische, biologische of chemische elementen, zoals grond, water, planten, dieren en n u t r i ë n t e n en de 
interacties daartussen". 
2 Verstandig gebruik van waterri jke gebieden vereist een beleid, waarin onder andere de volgende 
elementen aanwezig zi jn 
a het i n kaart brengen van de aanwezige wetlands en de waarden die z i j vertegenwoordigen 
b het toepassen van wettelijke regelingen ten behoeve van de bescherming van wetlands 
c het uitvoeren van voorbeeldprojecten van verstandig gebruik 
d het opstellen van een milieueffectenrapport van de mogelijke gevolgen van een uit te voeren 

project 
Daarnaast kent het verdrag de verplichting tot "wetland behoud", die speciaal geldt voor de 
internationaal belangrijke waterrijke gebieden (deze moeten op een l i jst geplaatst worden). De 
overheidsplanning moet daar zodanig zi jn ingericht dat deze gebieden worden beschermd. 

Op grond van de boven omschreven gegevens kunnen we voor onze regio de volgende li jst maken van 
vogels en gebieden die beschermd zouden moeten worden. 
De vogels van de Rode Lijst en in het bijzonder Roerdomp, Bruine Kiekendief, Zomertaling, 
Kemphaan, Watersnip, Grutto, Tureluur, Blauwborst, Rietzanger, Grasmus en Baardmannetje. 
De gebieden z i jn Waterland, Lange Bretten en omgeving (Halfweg), IJ-meer en oevers, Ronde Hoep, 
Botshol, Het Nieuwe Meer en oeverlanden en het Ouderkerkermeer. 

Ondanks het relatief kleine aantal broedparen van bovengenoemde soorten, hebben de gemeenten in 
onze regio toch hun verantwoordelijkheid. Naast de relatief grote, genoemde gebieden, bezit onze 
regio ook veel, meestal kleine ruigte—, riet— en moerasgebiedjes. Ook deze kleine gebiedjes z i jn 
belangrijk in verband met hun corridor—functie in de ecologische infrastructuur, of als broedgebied. 
Niet alle vogels kunnen grote afstanden over ongunstig terrein overbruggen. Bijvoorbeeld het 
Baardmannetje is aangewezen op kleine gebiedjes die niet te ver van elkaar liggen. Andere soorten 
moeten genoegen nemen met kleine terreintjes binnen hun broedareaal, bijvoorbeeld de Blauwborst, 
de Roerdomp en de Bruine Kiekendief. Elk gunstig terrein is noodzakelijk om binnen een groter 
gebied een levensvatbare populatie te kunne laten voortbestaan. Kleine populaties die geïsoleerd 
liggen zi jn gedoemd uit te sterven, omdat er geen uitwisseling van individuen kan plaats vinden. 

Naast het behouden van goede terreinen moet in en rond Amsterdam de ecologische structuur verder 
ontwikkeld worden. De regio moet dooraderd z i jn met groenstroken. Dit zi jn niet alleen parken en 
bosjes, maar ook kruidenr i jke wegbermen, rietstroken langs water, drassige oevers of moerasjes en 
ruigten. 
Gelukkig heeft Amsterdam nog veel groen tot ver in de binnenstad. Dit moet echter wel behouden 
bli jven en liefst ecologisch beheerd worden. Dus niet al het "onkruid" wegspuiten, maar juist 
kruidengroei bevorderen in wat nu meestal saaie borders zi jn. 
Waar de gemeente Amsterdam ook wat aan kan doen is het handhaven van gemeente
verordeningen, zoals bijvoorbeeld het behoud van nes tgelegenhèid voor de Gierzwaluw b i j renovatie. 
Nestgelegenheid liefst in de vorm van kieren en spleten, want het succes van Gierzwaluwdakpannen 
is nog twi j fe lacht ig . Controle op de naleving is echter noodzakelijk. De Vogelwerkgroep heeft in het 
recente verleden de woningbouwverenigingen g e ï n f o r m e e r d over deze gemeentelijke verordening. Het 
b l i j f t echter belangrijk dat leden in hun buurt renovatie—projecten volgen en zonodig het bestuur of 
één van de vogelbeschermingsconsulenten inlicht . 

Verder houdt de Vogelwerkgroep, maar meer nog enkele individuele leden, zich bezig met 
soortbescherming. Een voorbeeld is de Kerku i l . I n 1988 informeerde de heer Andriese ons in 
Gierzwaluw nr 4 over de mogelijkheden om iets te doen aan nestgelegenheid in de regio Amsterdam. 
V r i j w i l l i g Landschapsbeheer heeft een Kerkuil—netwerk opgezet in heel Noord—Holland. Dat di t 
nodig is mag bl i jken ui t de cijfers over de populatiegroei en areaaluitbreiding van de Kerku i l . In 1990 
zi jn er in de Flevopolder alleen al 200 jongen geboren. 
Het dichtstbijzijnde broedgeval vond plaats in Almere. Afgelopen winter zullen de jongen zi jn gaan 
zwerven en zi j kunnen zo ook in onze regio terecht komen. Het is goed dat de vogels hier dan 
onderdak kunnen vinden en zo wellicht in de toekomst weer in onze regio tot broeden komen. De 
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regio Amsterdam is verdeeld in v i j f deelgebieden met elk een eigen coördina tor . W i l t u assisteren of 
meer weten dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de Vogelwerkgroep. 

Wat kunnen w i j als vogelwerkgroep verder doen? 
De individuele leden moeten hun waarnemingen bl i jven noteren en opsturen naar de waarnemingen-
secretaris. Worden er wantoestanden geconstateerd neem dan direct contact op met één van de 
Vogelbeschermingsconsulenten. Deze weten hoe te handelen. Sinds vorig jaar z i jn twee leden van de 
vogelwerkgroep "consulent vogelbescherming". Dit houdt in dat z i j op de eerste plaats contactpersoon 
zijn tussen de vogelwerkgroep en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Z i j 
informeren de vogelwerkgroep over activiteiten van Vogelbescherming en omgekeerd. Tevens 
onderhouden zi j contacten met een controleur van de Vogelwet, met Rijkswaterstaat en met 
medewerkers van Vogelbescherming. Di t alles om zowel vogels als gebieden te beschermen in de 
ruimst mogelijke betekenis. 
Heeft u vragen op het gebied van soor t - of gebiedsbescherming dan kunt u contact opnemen met 
Paul Marcus (020-6159034) voor het westelijk deel van onze regio en met Ad Hartog (020-6977605) 
voor het oostelijk deel van de regio. 
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S P O R E N U I T E E N A M S T E R D A M S V O G E L V E R L E D E N 
Jan van Blanken 

Het Amsterdam van eeuwen geleden moet voor vogelaars het eldorado zi jn geweest. Waar nu de oude 
binnenstad is gelegen, stroomde het IJ. We zouden er langs de oevers kunnen slenteren en kunnen 
genieten van puur nature Kwakken, Ooievaars en Roerdompen. Wat een verschil met die tamme 
Ooievaars en de Artiskwak van tegenwoordig! 

Toch was voor de vogels niet alles pais en vree, want reeds in 1536 stelde het stadsbestuur vast dat de 
vogelstand ernstig werd bedreigd door het schieten van Ooievaars en andere vogels. In een keur uit 
1618 valt te lezen dat " ' t vliegend wi l t , als wilde ganzen, wilde vogelen, kievitten, maerlen, diecken, 
plevieren ende diergelijcke jaarlickx hoe langer hoe meer te lantwaerts verminderen doordien dat in 
de voedende t i j t , als de selve wilde vogelen haer eijeren in groote mennichte opgenomen en verkof t 
worden. 1 ' 
Bovendien wordt gesignaleerd dat "faisanen, patrijsen, putoors, reijgers, quacken, moerhoenderen, 
wilde swanen, trapgansen en kranen ende diergelijcke" werden geschoten of gevangen. )* 
Maatregelen leidden er toe dat het voortaan niet meer toegestaan was zich in het broedseizoen met 
boog of vuurwapen in de weilanden buiten de stadsmuren op te houden en overtreders werden 
beboet met 10 carolusguldens (zo genoemd naar keizer Karei V). Daar kunnen de tegenwoordige 
stadsregenten nog wat van leren. 
Overigens kan hieruit worden afgeleid dat er toen toch al min of meer sprake was van een 
vogelbeschermingsgedachte en wellicht is di t verbod een van de eerste wettelijke maatregelen hiertoe. 
Zoals gewoonlijk nam de elite het echter niet zo nauw. Zo vermeldt de stadshistorieschrijver Jan 
Wagenaar dat in 1401 aan hertogin Margaretha van Kleeve, die tijdens een doorreis één dag 
Amsterdam aandeed, 19 reigers uit het Reigerbosch in de Holendrechtse Polder werden aangeboden. 

Van di t vogelrijk verleden is niet veel meer over. Slechts een enkele straat— en veldnaam geeft iets 
prijs van het toenmalige voorkomen van vogels. Laten we eens beginnen in de Ramskooi. Deze 
tegenwoordig op de Nieuwendijk doodlopende steeg was reeds in 1450 bekend en liep toen door tot de 
Prins Hendrikkade. De steeg werd in de 16e eeuw Jan Ranskooy genoemd en er wordt aangenomen 
dat ene Jan Ran hier ter plekke een eendenkooi had. 
Dit is te meer aannemelijk, daar tot kort voor 1349 de d i jk langs het IJ hier de zuidelijk gelegen 
Nieuwezijdsarmsteeg volgde en het dus buitendijks land was. 
Niet ver hier vandaan vinden we de Nes. De naam Nes luidde oorspronkelijk Nesse en betekent in het 
Middelnederlands een stuk land of landtong door aanslibbing ontstaan. Tot i n de 17e eeuw werd het 
noordelijk deel van de Nes Gansoirde (Gansoord) genoemd en duidt dus op een plaats waar ganzen 
verbleven. Dat de bodem hier nat was val t ook af te leiden ui t soortelijke benamingen in de 
omgeving, zoals Rokin, Brakke Grond, Oude Braak, Korte en Lange Niezel. Niezel is een verbastering 
van Liesdel en betekent dal of del waar de lis groeit. 
Een deel van het oorspronkelijke gebied, vanaf het Rokin langs de Amstel tot het voormalige 
Binnengasthuis, droeg nog tot in het begin van de 15e eeuw de naam Vogelensanc. 
In de voormalige Jodenbuurt vinden we Uilenburg dat in 1593 met de eilanden Rapenburg en Marken 
aan de stad werd toegevoegd. De naam Uilenburg is vermoedelijk afkomstig van de hier gelegen 
moerasgrond, in 1470 de Uylenbraeck genoemd. De u i l vinden we, weliswaar buiten Amsterdam, terug 
in "Het Uilenbosch"; een vroegere benaming voor het gebied achter de PEN—centrale Diemen, b i j onze 
vogelaars bekend onder de naam Vi j fhoek . 

Rapenburg werd nog in de 17e eeuw Vinkenbuur t genoemd. Overigens komen verwijzingen naar de 
Vink vaker voor. Achter het tegenwoordige Bilderdi jkpark lag vroeger de Vinkenbuur t en ten zuiden 
van de Haarlemmerdijk l igt de Vinkenstraat. De straat ontleent z i jn naam aan een buitendijkse 
strook grond, genaamd de Rietvink, een oude naam voor Rietgors. 
De di jk langs het IJ liep toen nog ter hoogte van de huidige Brouwersgracht die we hier ter plaatse 
vinden. 
In Amsterdam Noord komt de naam Volewijk voor. Waarschi jnl i jk is de naam afgeleid van vogelwijk. 
Het Volewijk was een vogelrijk rietland dat in het huidige IJ uitliep. In 1400 werd het gebied bedijkt. 
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Het voorkomen van vogels in vroegere t i jden kan soms ook worden afgeleid u i t de namen van oude 
boerderijen en buitenplaatsen. Met name geldt di t voor de reiger. Zo lag eertijds aan de 
Abcouderstraatweg de buitenplaats Reigerbos. Well icht houdt deze naam verband met het reeds 
genoemde Reigerbosch in de Holendrechtse polder. Ook d 'Ai l ly maakt in z i jn "Wandelingen om 
Amsterdam" melding van een boerderij langs de Gaasp, genaamd Reigersbroek. Broek komt van het 
Middelnederlandse broec en betekent moeras. 
Langs de Kruislaan, op de plaats waar nu de gebouwen van de universiteit staan, lag vroeger de 
buitenplaats Reigersburg. B i j de Braak, een voormalig meertje ontstaan door het doorsiepelen van de 
Ringdijk, kwamen reigers hun voedsel zoeken. Omstreeks 1800 is deze buitenplaats verdwenen. Hieruit 
kan worden afgeleid dat de reiger toen ook al algemeen was. 

Op oude kaarten van Amsterdam en omgeving z i jn nog meer van dergelijke vogelnamen te vinden, 

bijvoorbeeld 
- "Kievitsheuvel", langs de Holendrecht in de Polder Waardassacker en Holendrecht 

- "Swanevelt", langs de Waver in de Ronde Hoep 
- "Zwaluwenbuurt", b i j Nes aan de Amstel 
En om wat dichter b i j huis te bli jven. Wie kent nog de namen die Heimans en Thijsse ooit in het 
begin van deze eeuw voor sommige delen van het Vondelpark gebruikten? Koperwiekveld, 
Trekvogelbos en Nachtegaalbos. Herinneringen aan een vogelri jk verleden. 

maerlen 
diecken 
putoor 
quak 
moerhoen 
kranen 
faisanen 

merels 
goudplevieren 
roerdomp 
kwak 
korhoen 
kraanvogels 
fazanten 
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B O S U I L E N P R O J E C T I N H E T R E C R E A T I E G E B I E D S P A A R N W O U D E 
Paul J.Marcus 

Er bestaat een plan b i j de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland om 
in de westelijke bospercelen van het Recreatiegebied Spaarnwoude 
nestkasten voor Bosuilen op te hangen. Het Recreatieschap zelf heeft 
geen plannen in deze richting, maar schijnt er ook niet tegen te zi jn . 
De motieven om de nestkasten te plaatsen zi jn, voor zover m i j n 
informatie strekt, de volgende 
1) In de regio Zuid Kennemerland is de Bosuil beperkt tot de 
duinstrook 
2) De jonge bossen in het recreatiegebied zouden een grotere 
ecologische 'volledigheid' kr i jgen door de aanwezigheid van een 
bosuilenpopulatie 
3) De jonge bossen in het recreatiegebied bieden de komende 
tientallen jaren nog niet voldoende broedgelegenheid aan Bosuilen. 
W i l men dus Bosuilen laten broeden in die bossen, dan dienen er 
nestkasten geplaatst te worden. 
Deze motieven heb ik gedestilleerd u i t een telefoongesprek met een 
l i d van de Vogelwerkgroep. 

De noodzaak om Bosuilen te bevoordelen is echter aanvechtbaar. Bovendien is er grond voor de vrees 
dat een vestiging van Bosuilen in het recreatiegebied ten koste zal gaan van de Ransuilenpopulatie. 

Het nut van nestkasten voor Bosuilen 
In het verleden zi jn in diverse delen van West—Nederland nestkasten voor Bosuilen geplaatst, met 
name in het Amsterdamse Bos en in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar is de Bosuilenstand 
in de jaren zestig en zeventig sterk gegroeid. Ook elders in Nederland is de Bosuilenstand sinds de 
jaren zestig sterk toegenomen. Voor het op peil houden van de Bosuilenpopulatie is het dus geenszins 
noodzakelijk dat er verdere uitbreiding van het broedgebied plaatsvindt door vergroting van het 
aanbod aan kunstmatige broedgelegenheid. Ook elders in Europa gaat het de Bosuil voor de wind . De 
Bosuil is de meest algemene u i l van Europa en heeft de grootste verspreiding (Mikkola, 1983). 
Er bestaat dus geen enkele noodzaak om de Bosuil te bevoordelen. Men kan zich het geld en de 
moeite beter sparen. Het argument dat de Bosuil alleen in het Westelijk deel van de regio Zuid 
Kennemerland voorkomt, is m.i. nogal bekrompen. De Bosuilenpopulaties van de regio's Amsterdam 
en Zuid Kennemerland liggen op een steenworp afstand van elkaar (circa 20 km). 

De risico's 
In het hiaat van het verspreidingsgebied van de Bosuil, nameli jk het recreatiegebied Spaarnwoude, 
het aangrenzende Westelijk Havengebied en de landbouwterreinen van de Houtrakpolder f loreer t een 
populatie Ransuilen. De Ransuil is in het gebied tussen de agglomeraties van Haarlem en Amsterdam 
een algemene broedvogel, in tegenstelling tot hetgeen de verspreidingskaart in Broedvogels van 
Noord—Holland suggereert. Het l i j k t in die atlas alsof die regio bi jna geen uilen huisvest. Er is echter 
reden om aan te nemendat alle bosjes en aanplanten waar zich ekster- of kraaienesten bevinden 
Ransuilen herbergen. Een 'natte—vinger—inventarisatie' door m i j in het Westelijk Havengebied 
gedaan, leverde afgelopen jun i 6 broedparen van Ransuilen op. 

In Nederland heeft zich jarenlang de in Europa bijna unieke situatie voorgedaan dat de Ransuil 
algemener was dan de Bosuil ( in Ierland komt de Bosuil niet voor volgens Voous en Mikkola) . I n de 
ons omringende landen is de Bosuil algemener dan de Ransuil. Mikko la meldt dat de Ransuil in grote 
delen van Engeland in aantal achteruit is gegaan in dezelfde periode als die waarin de Bosuil in 
dezelfde gebieden toenam. Het b l i j k t ook duideli jk ui t de l i teratuur dat de Bosuil nergens in zi jn 
verspreidingsgebied bedreigd wordt in z i jn voortbestaan. I n Groot—Brittanniè* (dus minus Ierland) 
schijnt het aantal broedparen Bosuilen de 100.000 te naderen. I n Nederland is de soort beslist niet 
zeldzaam. Het ontbreken van de Bosuil in Noord Nederland, Zeeland en delen van het 
veenweidegebied van Holland is op zich nog geen reden om de vestiging van de soort daar te 
bevorderen. De afname van de Bosuil in de AW—duinen in de jaren tachtig met 30%, die door 
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F.J.Koning toegeschreven wordt aan voedselconcurrentie met de Sperwer en de Vos, is duidel i jk 
slechts van plaatselijke aard, want de soort is in dezelfde periode in de duinen tussen W i j k aan Zee en 
Camperduin sterk toegenomen. 
Wat voor Groot -Br i t t anniè* geldt, namelijk de combinatie van afname van het aantal broedparen 
van de Ransuil met de toename van het aantal broedparen van de Bosuil, geldt blijkens de l i teratuur 
ook voor Nederland: A W - d u i n e n en het Amsterdamse Bos (F.J.Koning, 1982, 1984 en R.M.Teixeira, 
19871 Alles wijst er op dat de Ransuil inmiddels als broedvogel ui t het Amsterdamse Bos verdwenen 
is. Hoewel de soort er nog steeds r u i m bezette winterroestplaatsen op na houdt. 
Ransuilen beschouwen de Bosuil als een bedreiging of als een serieuze concurrent. Getuige m i j n 
waarneming van 29 oktober 1988 toen ik op het Excursiepad in het Oeverlandenreservaat aan het 
Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos een drietal Ransuilen een Bosuil zag 'mobben'. De Ransuil kan 
zelfs prooi z i jn van de Bosuil (Mikkola 1983). Ook Voous (1986 en 1988) suggereert een dergelijke 
interactie. Koning (1982 en 1984) is wat voorzichtiger in z i jn bewoordingen, maar laat er geen t w i j f e l 
over bestaan dat Bosuilen een negatieve invloed hebben op de overlevingskansen van jonge 
Ransuilen. Het aantal teruggemelde, als nestjong geringde, Ransuilen dat geboren is in de nabijheid 
(minder dan 500 meter) van een Bosuilennest, bedraagt 50% van het aantal teruggemelde, als 
nestjong geringde, Ransuilen in gebieden waar geen Bosuilen voorkomen, of in ieder geval verder dan 
500 meter van een Bosuilennest verwijderd. Volgens Buker (1979) zi jn er gevallen bekend, waarin 
Ransuil en Bosuil op circa 50 meter afstand van elkaar broedend werden aangetroffen. Over het 
uiteindelijke broedsucces van de Ransuil laat h i j zich niet uit . 
Ook op dagroofvogels kan de Bosuil een negatieve invloed hebben. Mikkola (1983) noemt Torenvalk 
en Sperwer als meest voorkomende prooi, maar maakt ook melding van Boomvalk en Smelleken als 
prooi van de Bosuil. Ook Koning (1984) meldt twee Sperwers als prooi van de Bosuil. 

Conclusie 
1) De Bosuil is als soort niet bedreigd in z i jn voortbestaan. 
2) De vestiging van Bosuilen gaat ten koste vari kleinere uilesoorten, zoals Steenuil en Ransuil. 
3) Het aantal in Nederland broedende Ransuilen (7000-10.000 paar, Atlas van de Nederlandse vogels, 
1987) geeft aan dat deze u i l een opvallend dichte verspreiding heeft ten opzichte van de rest van 
Europa. Mikkola (1983) stelt dat de Ransuil overal in Europa zeldzamer is dan de Bosuil. Voor 
Groot -Br i t t anniè* gaat h i j ui t van 3000-10.000 paar, t e r w i j l van de Bosuil daar tegen de 100.000 paar 
broedt. In Zweden 10.000 paar Ransuilen en in Frankr i jk minder dan 10.000 paar. 
4) Op dit moment is de Ransuil nog algemeen in Nederland. Het is echter te verwachten dat b i j het 
verder oprukken van de Bosuil, de Ransuilenpopulatie zal inkrimpen. Well icht zal de Ransuil een 
Rode— Lijst—soort van de eerste decennia van de volgende eeuw worden? 
Het l igt daarom voor de hand dat er geen nestkasten voor Bosuilen moeten worden geplaatst in de 
westelijk bossen van Spaarnwoude, zolang er nog Ransuilen zijn! 

Literatuur 
Buker, J. Ransuil(Asio otus), in: R.M.Teixeira, Atlas van de Nederlandse Broedvogels N a t u u r m o n u -

menten/SOVON, 1987 
de Jong, A. Bosuilen in het duingebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin 1980-198$'De Graspieper 
1990, nr 1, p 3-5 
Koning, F.J. Konijnen, muizen en uilen Duin 1984, nr 3, p 29—31 
Koning, F.J. Het voorkomen van de Bosuil (Strix aluco) tussen JJmuiden en Noordwijkerhout De 
Graspieper 1990, nr 1 p 6—7 
Koning, F.J. Nestkasten voor roofvogels en uilen. Wat zijn de gevolgen? Vogels nr 11 sept-okt 1982 
Mikkola, H. Owls of Europe Poyser 1983 
Mooi j , J.H. De Bosuil Kosmos 1983 
Texeira, R.M. Ransuil (Asio otus) in: J.Bekhuis ea Atlas van de Nederlandse Vogels SOVON 1987 
Voous, K.H. Owls of the Northern Hemisphere Collins 1988 
Voous, K.H. Roofvogels en uilen van Europa B r i l l 1986 (uitgavan W N F Ned. en Vogelbescherming) 

Paul J. Marcus 
Corn. Lelylaan 113 
1065" CN Amsterdam 



12 De GJerzwaJuw 29 (1991), nr. 1/2 

N A S C H R I F T 

Paul J.Marcus 
Dirk l anger stuurde m i j een reaktie op m i j n verhaal over de nestkasten met de volgende strekking. 
1) Er is geen sprake van een Bosuilenproject in de Westelijke bossen van het recreatiegebied 
Spaarnwoude. Er is slechts sprake van een proef met 2—3 nestkasten die geplaatst worden in het bos 
b i j het landgoed Waterland te Velsen. 
2) Het plan is nog niet onder de aandacht van het Recreatieschap gebracht. 
3) Bi j een na tuur l i jk beheer van de bossen van Spaarnwoude zou er op den duur vanzelf 
nestgelegenheid voor Bosuilen ontstaan in de ouder wordende bossen. De bossen in Spaarnwoude zi jn 
produktiebossen: de bomen zullen steeds gekapt worden voordat ze oud genoeg zi jn om natuur l i jke 
nestholten te bevatten. Daarom moeten er nestkasten geplaatst worden. 

4) De ene vogelsoort zal de andere nooit verdringen. Ransuilen zullen verdwijnen als gevolg van 
biotoop veranderingen. 

H A R I N G IN H E T I J , E E N B O E K B E S P R E K I N G 

Wil lem van der Waal 

Haring in het IJ is de t i te l van het boek dat is verschenen over het (verborgen) dierenleven in 
Amsterdam. Via een prettig te lezen geschiedenis van het groen in en rond Amsterdam en de manier 
waarop het onderzoek verliep, komen de volgende diergroepen aan bod: zoogdieren (met 34 soorten), 
reptielen, amf ib i eën en vissen (met 60 soorten) en kreeftachtigen. In totaal worden meer dan 120, 
soms zéér verrassende, soorten behandeld. 

B i j elke soort vinden we een uitgebreide beschrijving over het voorkomen in het verleden, heden en 
mogelijke toekomst. De verspreiding is makkel i jk terug te vinden op het ook b i j vogelaars gebruikte 
systeem van de kilometerblokken. 

Naast een kaartje vinden we ook een illustratie van het beschreven dier. M i j n favoriete afbeelding is 
die van een Bunzing en in de categorie 'ach, wat zielig!' delen Das en Otter de eerste plaats. 
B i j sommige soorten kan men een l immerick of een gedicht lezen, t e rwi j l er soms ook een recept te 
vinden is. Bijvoorbeeld b i j de Brasem, om de verbraseming tegen te gaan. (Het zal m i j benieuwen hoe 
men in de toekomst de vergrassing of de veraalscholvering gaat aanpakken).Ook leren w i j nieuwe 
woorden als kub, inkel en voor l i j f . Erg jammer is het dat de Amsterdamse naam van Schele Pos is 
vervangen door Pos. Dit geldt ook voor Drol baars, die in goed Amsterdam Drollebaars heet, maar 
gelukkig bieden de Latijnse namen uitkomst. (Opvallend is dat het Amerikaanse Witvisje de gehele 
onderzoeksperiode, in tegenstelling tot de Drolbaars, niet is aangetroffen in de Amsterdamse regio). 
Het gedeelte over de vissen bevat soms heerlijk visserslatijn en dat maakt het boek alleen maar meer 
lezenswaardig en nut t ig voor allen die de Amsterdamse dierenwereld een warm hart toedragen. 
Het boek eindigt met een toekomstvisie en hoe de dieren daar het meeste nut van kunnen 
ondervinden. Kor tom, vogelaars, di t boek hoort in uw boekenkast en zal dan veelvuldig geraadpleegd 
worden. M i j n advies over dit boek is dan ook kort, maar krachtig: kopen! 

Mar t in Melchers en Geert Timmermans 
Haring in het IJ — De verborgen dierenwereld van Amsterdam — 
ISBN 90 5366 020 8 
prijs: 29,50 
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E E N N I E U W E W A A R N E M I N G E N S E C R E T A R I S 
Peter Scholten 

In de vorige Gierzwaluw heeft u kunnen lezen dat er een nieuwe waarnemingensecretaris gekomen is. 
Ze zeggen weieens dat nieuwe bezems schoonvegen. Deze "nieuwe bezem gaat wel schoonvegen" maar 
daar zult u weinig van merken. Het enige wat voor u voorlopig verandert is dat ik van een 
waarneming iets meer gegevens wil hebben. De waarnemingen worden vanaf nu namelijk opgenomen 
in een computerbestand. Om in de toekomst di t bestand eff icient te kunnen gebruiken, verzoek ik u 
om van elke waarneming de volgende gegevens in te sturen: 
Soortnaam 
Datum 
Aantal 
Geslacht 
Vliegrichting ( In ieder geval van roofvogels en ganzen.) 
Zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanduiding (met indien bekend de Sovon blok code) 
Eventuele bijzonderheden 
Van zeldzame soorten een beschrijving 

Verder verzoek ik u om elke waarneming afzonderl i jk op te geven en niet in de vorm van: " In de 
afgelopen periode overal regelmatig waargenomen." Hier kan ik echt niets mee beginnen. 
Alle waarnemingen die ik k r i j g toegestuurd worden opgenomen in het bestand. Van di t bestand 
wordt een uittreksel gemaakt en gepubliceerd in de Gierzwaluw. Mocht u een waarneming van u niet 
terug vinden in de waarnemingenrubriek, wees dan niet bevreesd, h i j is wel degelijk opgenomen in 
het bestand. 

Tevens ligt het in de bedoeling om het archief wat Wi l l em van der Waal heeft opgebouwd, en wat ik 
van hem heb overgenomen, in de loop van di t jaar in te voeren. Mochten er mensen zi jn die gegevens 
willen hebben of inzien van een bepaalde soort of van een bepaald gebied, dan kunnen z i j uiteraard 
kontakt met m i j opnemen. 
Rest m i j nog Wi l l em te bedanken voor het vele werk en de vele t i j d die h i j de afgelopen jaren in de 
waarneniingenrubriek gestoken heeft. Wi l l em bedankt. 

W A A R N E M I N G E N IN D E R E G I O A M S T E R D A M D E C E M B E R 1990 t /m F E B R U A R I 1991. 

Samengesteld door: Peter Scholten 
Mill ingenhof 304 
1106 K V Amsterdam 
020-6971158 

Doordat er nu een dubbelnummer is uitgebracht zullen er in nummer 3 over twee perioden 
waarnemingen gepubliceerd worden. 
De volgende periode betreft maart t / m mei 1991 en de daaropvolgende periode betreft jun i t / m 
augustus 1991. Graag uw waarnemingen over beide perioden zo spoedig mogelijk naar bovenstaand 
adres. 

Aantal ontvangen waarnemingen: 273 
Aantal waargenomen soorten: 76 
Aantal waarnemers: 17 
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Indeling: na de datum vindt u het aantal waargenomen vogels, het geslacht en (P = paar), 
vliegrichting voor zover bekend, de plaats en de naam van de waarnemer . 

Dodaars 
Regelmatig in januari tot vorstperiode kanaal b i j gemaal Halfweg Paul Tak 

02-02-91 9 Zijkanaal C b i j Buitenhuizen Jan van Blanken 

Roodhalsfuut 
13-02-91 1 Oosthavens Wi l lem van der Waal 

Geoorde Fuut 
13—02—91 1 Oosthavens Wi l l em van der Waal 

Aalscholver 
10- 02-91 8 Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 

19— 02—91 25 Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 

Roerdomp 
Oeverland nwe meer eind febr/begin maart 91 een exemplaar dood gevonden. N Jansen (Med R Vlek). 

18—12—90 1 Boezemkanaal Paul Marcus Opvliegend en vervolgens —> Bretten—Groote Braak. 

Neer in riet aldaar. 

05—02—91 1 Excursiepad Paul Marcus 

22-02-91 1 Brettenpad Piet de Droog 

Blauwe Reiger 
Met ingang van 14—01—91 is de kolonie aan het Chr Plantijnpad thv Colenbranderhof weer bezet. 

Paul Marcus 

Wilde Zwaan 
01-01—91 5 Vi j fhoek Frank van Groen 

Taigarietgans 
17-02—91 9 Omgeving Uitdam Wi l l em van der Waal, Frank Visbeen. 

Kleine Rietgans 
17-02-91 300 Omgeving Uitdam Wi l lem van der Waal, Frank Visbeen. 

Kolgans 
01-01-91 107 ZW Amsterdam Oost Frank van Groen 
13-01-91 Omg Uitdam. Wi l l em van der Waal met Frank Visbeen. Doortrekkend met Brandganzen. 
13- 01-91 . 350 Waterland Frank van Groen 
14- 01-91 21 ZO Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
14-01-91 1 O Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
29—01—91 48 Z Spaarnwouderveen Paul Tak 
01—02—91 enkele Bullewijkerplas Jan van Blanken 

21-02-91 Spuistraat/Spui Ruud Vlek Zeer grote troep overvliegend om 01.00 uur. 

26—02-91 Singel Universiteitsbibliotheek Ruud Vlek Groep overvliegend om 20.00 uur. 

Grauwe Gans 
05-12-90 100 ZW Paul Marcus 
13-01-91 80 Waterland Frank van Groen 
20 - 01-91 20 Ten N. van Bullewijkerplas W i l l Schep 
01-02-91 100-150 Bullewijkerplas Jan van Blanken 
Brandgans 
13- 01-91 15 Omgeving Uitdam Wil lem van der Waal met Frank Visbeen. Doortrekkend, tezamen 
met Kolganzen. 
01—02—91 10 Bullewijkerplas Jan van Blanken 

Rotgans 
17—02—91 1 IJdoorn Wil lem van der Waal met Frank Visbeen. 

Nijlgans 
14- 12-90 1 Ydoorn Piet de Droog 
11— 01—91 2 Osdorperbinnenpolder Paul Tak 
14—01—91 2 N Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
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17— 01—91 2 Boezemgebied Paul Marcus 
19— 01-91 2 Vri je Geer/Louwesweg Paul Tak 
27 - 01-91 2 Weiland Meerzicht Frank van Groen 

28— 01-91 2 Boezemgebied Paul Marcus 

05-02-91 2 Weiland Meerzicht Paul Marcus 

Smient 
18- 01-91 t / m 26-02-91 3000-5000 Bullewijkerplas Jan van Blanken 

Krakeend 
20— 01-91 135 Langs Diemerzeedijk en Vi j fhoek Frank van Groen 

10-02-91 1 P Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 

Slobeend 
10- 02-91 1 P Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 

16-02-91 1 Cf Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 

Krooneend 
12— 01—91 1 9 Levantkade, Oosthavens M a r t i j n de Jonge 

21— 02—91 t / m 26—02—91 2—10 exemplaren Kop van Jut. van Oostveen (Meded. Ronald Hofmeester). 

Toppereënd 
07-12-90 1 9 Boezemkanaal Paul Marcus 
18—12—90 1 9 Boezemkanaal Paul Marcus 
13- 01-91 1 9 Gemaal Halfweg Piet de Droog 
13—01—9] 1 9 Spuikanaal gemaal Halfweg Jan van Blanken 
11— 02—91 1 Cf Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 
16—02—91 2 9 Amstelsluizen b i j Carre Steven Schoevaart 
IJseend 
13—01—91 1 9 Levantkade, Oosthavens M a r t i j n de Jonge 
15-01-91 1 9 Mauritskade t.h.v. ITZ. E.van Loon, meded Gerald. Oreel. 
15- 01-91 1 Mauritskade t.h.v ITZ. Keyl (meded R.Vlek) 
27-01-91 1 9 Amstelkade tussen v. Woustraat en Amstel Gerald Oreel 
10— 02-91 1 9 Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 
13— 02—91 1 9 Levantkade, havens oost M . de Jonge (meded R. Vlek) 
16— 02—91 1 9 Amstelsluizen b i j Carre Steven Schoevaart 
Grote Zeeëend 
1 1 - 11-90 2 Nieuwe Meer Nico Jansen (Meded. Ruud Vlek). 
Brilduiker 
14- 01-91 t / m 17-01-91 1 9 Boezemkanaal Paul Marcus 
18—01—91 3 Bullewijkerplas Jan van Blanken 
20—01—91 1 Cf Ringvaart t.h.v. Lutkemeerpolder Jan van Blanken 
10- 02-91 2 9 1 Cf Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 
Nonnetje 
11- 12-90 t / m 26-02-91 2-3 9 Bullewijkerplas W i l l Schep, Jan van Blanken 
20-01-91 2 9 Nieuwe Meer Jan van Blanken 
20 - 01-91 1 9 Vi j fhoek Frank van Groen 
2 1 - 01-91 3 Gemaal Halfweg Paul Tak 
10-02-91 2 P Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 
16- 02-91 3 P Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 

2 2 - 02-91 18 Gemaal Halfweg Piet de Droog 

Middelste Zaagbek 
13—01—91 2 IJsselmeer Frank van Groen 

01—01—91 4 Vi j fhoek Frank van Groen WÊ 
17— 01—91 1 P Boezemkanaal — zuid Paul Marcüs 

20—01-91 8 Ringvaart t.h.v. Lutkemeerpolder Jan van Blanken J^BBÊ^^^^^^i 
10-02-91 10 P Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l ' 
Rosse Stekelstaart 
10-02-91 1 Cf Amstel t.h.v. de Omval Steven Schoevaart 
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Bruine Kiekendief 
03- 12-90 1 9 Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
13- 01—91 1 Q Omgeving Uitdam Wil lem van der Waal, Frank Visbeen. 

14- 01-91 1 9 Bretten - Groote Braak Paul Marcus 

15- 01-91 1 9 Oude Haagseweg/A4 Paul Tak 

Blauwe Kiekendief 
Regelmatig 1—2 9 waargenomen Oeverland Nieuwe Meer en Havens West. Marcus, van Blanken, de 
Droog, Lei jen 
Waarnemingen van mannetjes: 
14—12—90 1 Cf O Oeverland nwe meer Paul Marcus 
18-12-90 1 Cf N Velserweg — Amerikahaven Paul Marcus ^ s ^ ^ i 

11— 01—91 1 Cf O Oeverland nwe meer Paul Marcus 

Havik 
05—12—90 1 9 W Oeverland nwe meer Paul Marcus 
14—12—90 1 Oeverland nwe meer Paul Marcus 
21—12—90 1 N Oeverland nwe meer Paul Marcus 
0 1 - 01-91 1 Vi j fhoek Frank van Groen 
05—02—91 1 O Langs oeverbos Paul Marcus 
Sperwer 
Regelmatig 1—2 ex waargenomen Oeverland Nieuwe Meer en Havens West. Paul Marcus, Paul Tak 
Andere waaarnemingen: 
14-12-90 1 9 Ydoorn Piet de Droog 

12— 01-91 2 Corn. Lelylaan Paul Marcus 

Buizerd 
Regelmatig 1—2 exemplaren waargenomen Havens West. Paul Marcus, Piet de Droog 

Ruigpootbuizerd 
17—02—91 1 Omgeving Ransdorp Wil lem van der Waal 

Patrijs 
0 4 - 11-90 

Waterral 
Regelmatig enkele exemplaren waargenomen Oeverland Nieuwe Meer en Groote Braak. Maximum 
2 1 - 12—90 10 exemplaren Paul Marcus. 
14- 12-90 1 Barnegat Piet de Droog 
02 - 02-91 1 Kleine Braak Jan van Blanken 

Scholekster 
Regelmatig een tiental exemplaren omgeving Bullewijkerplas W i l l Schep, 
maximum 26—02—91 150—200 Jan van Blanken 
15— 12—90 12 Omgeving Ransdorp Wi l l em van der Waal, Frank Visbeen. 
13— 01—91 20 Omgeving Ransdorp Wi l lem van der Waal, Frank Visbeen. 

Kluut 
26-02-91 

Kievit 
2 2 - 02-91 

Bonte Strandloper 
13-01-91 1 De Nes, Ui tdam Wi l lem van der Waal 

Bokje 
02—12—90 1 Australiehavenweg Joh.j. Frieswijk 

H o u t s n i p 

02-02-91 1 Australiehavenweg v Di jk (med Paul Tak) 
05- 02-91 4 Excursiepad Paul Marcus 
23- 12-91 1 W Amstel t.h.v. Oranjevelt van der Waal 

Grutto 
22—02—91 8 Osdorperbinnenpolder Piet de Droog 
25-02-91 15 Osdorperbinnenpolder Paul Tak 

7 Spaarnwoude Edwin Lei jen 

8 Bullewijkerplas Jan van Blanken 

4 Vereenigde Binnenpolder Piet de Droog 
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1 Noordkant Bullewijkerplas W i l l Schep 
1 Bullewijkerplas W i l l Schep 
1 Bullewijkerplas W i l l Schep 

26— 02—91 10—15 Bullewijkerplas Jan van Blanken 

Wulp 
03— 02—91 45 Kinselmeer Edwin Leijen 

0 4 - 02-91 1 Uiterdijken Paul Marcus 

04—02—91 1 W Velserweg — Amerikahaven Paul Marcus 

Zwarte Ruiter 
13—01—91 1 Poppendammergouw Wi l l em van der Waal 

Tureluur 
25—02—91 1 Osdorperbinnenpolder Paul Tak 

Witgatje 
Regelmatig een exemplaar waargenomen Havens West. Paul Marcus, Paul Tak 

Oeverloper 
30- 12-90 
09- 01-91 
17-01-91 
IJsvogel 
25-12-90 2 De bretten Joh. j . Frieswijk 
29-12-90 1 De bretten Joh. j . Frieswijk 
02-01-91 1 De bretten Joh. j . Frieswijk 
04—01—91 1 Recreatie gebied Spaarnwoude Edwin Leijen 
13—01—91 1 Udoorn Frank van Groen 
02-02-91 1 Eendrachtpolder v. Di jk meded. Paul Tak 
Groene Specht 
28-01-91 1 Volkstuinen Paul Marcus 
Kuifleeuwerik 
3 1 - 12-90 2 Snelleveldstraat W i l l Schep 
01—01—91 1 Schoonhovendreef W i l l Schep 
Waterpieper 
Regelmatig Havens West en Oeverland Nieuwe Meer. 
Maximum 05—12—90 31 exemplaren Oeverland nwe meer Paul Marcus 
Andere waarnemingen: 
15— 12—90 1 Omgeving Uitdam Wi l l em van der Waal 
13— 01—91 8 Omgeving Uitdam Wi l l em van der Waal 
20—01—91 1 Weiland Meerzicht Jan van Blanken 
17-02-91 1 Omgeving Uitdam Wil lem van der Waal 
Grote Gele Kwikstaart 
01-12-90 2 Binnenkadijk Wi l l em van der Waal 
1— 12—90 2 exx, daarna regelmatig 1 ex. 
Vanaf 2-2 11-12-90 1 Achter Pl Middenlaan 24 (ANR) C Kraaienmaat meded. Ronald 
10- 01-91 1 Cf Achter Plantage Middenlaan 24 (ANR) Ronald Hofmeester 
27 - 01-91 1 Amsteikade Gerald Oreel 
02— 02—91 1 Fietspad langs Haarlemmerweg v. Dijk meded. Paul Tak 
16— 02—91 1 Oudezijdsach ter burgwal Frank van Groen 
25—02—91 1 Spaarnwouderveen Paul Tak 

Witte Kwikstaart 
02—02—91 2 Hoekenesgracht Piet de Droog 

Roodborsttapuit 
01—01—91 1 Q Pen Centrale Wi l lem van der Waal , Jennie Peterka. 
01-01-91 1 Vi j fhoek Frank van Groen 

Zanglijster 
04-01-91 1 Corn. Lelylaan Paul Marcus 

Grote Lijster 
14- 01-91 2 N Boezemkanaal Paul Marcus 
31—01—91 3 Frankendael Wi l l em van der Waal 

Hofmeester. 
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Tjif t jaf 
14—12—90 1 Excursiepad Paul Marcus 
18-12-90 1 Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
21— 12—90 Oeverland nwe meer Paul Marcus 
14—01—91 1 Bretten — Groote Braak Paul Marcus 
22— 01—91 1 Oeverland nwe meer Paul Marcus 
09—02—91 1 Overdiemerweg Wi l lem van der Waal 
Vuurgoudhaantje 
22-01-91 1 Dubbele brug Paul Tak 
Baardmannetje 
03-12-90 Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
07-12-90 Bretten - Groote Braak Paul Marcus 
14-12-90 2 Barnegat Piet de Droog 
03—02-91 1 Durgerdam Edwin Leijen 
Matkop 
22-01-91 1 Dubbele brug Paul Tak 

Rotskruiper 
02-12-90 1 VU - Boelelaan Paul Marcus 
16-12-90 1 V U - Boelelaan Paul Marcus 
12-01-91 1 VU - Boelelaan Paul Marcus 
Bonte Kraai 
18-12-90 

Ringmus 
14-01-91 

Keep 
31-01-91 

25-02-91 

Sijs 
25-02-91 

Frater 
03-12-90 

Barmsijs 
20-
21-

-12-
12-

-90 
•90 

1 Velserweg — Amerikahaven Paul Marcus 

40 Osdorperweg/Langswater Paul Tak 

1 Z Radar Paul Marcus 

4 Osdorperweg/Langswater Paul Tak 

6 Osdorperweg/Langswater Paul Tak 

10 Noordzeeweg Paul Marcus 

6 Vr i j e Universiteit, Boelelaan W i l l Schep 
10 Oeverland nwe meer oost Paul Marcus 

Witstuitbarmsijs 
20—12—90 1 Vr i j e Universiteit, Boelelaan Ruud Vlek Tenminste 1 waarschijnli jk 2 

Kruisbek 
05-02-91 4 N Oeverland nwe méér Paul Marcus 

Sneeuwgors 
15—12—90 1 Waterlandse Zeedijk t.h.v. Blijkmeerpolder Joh. j . 
15—12—90 3 Waterlandse Zeedijk Joh. j . Frieswijk 
26—01—91 1 V Uitdammerdie Edwin Leijen 
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N Y C T I C O R A X N Y C T I C O R A X V E R S U S P A N T H E R A L E O 
Wil lem van der Waal 

In het voorjaar van 1990 was het dan eindelijk zover: van de zeven v r i j levende Kwakken in en rond 
Artis bleken er zes elkaar zo aardig te vinden dat ze elkaar het ja—woord gaven. Drie paren begonnen 
drie nesten te bouwen, de zevende Kwak kon slechts toekijken. 
Van de drie paren bleek uiteindelijk maar één stel succesvol: het bracht drie jongen groot. De 
eenzame vrijgezel kreeg na het mislukken van de twee andere broedsels weer wat gezelschap. De twee 
ouders konden met gemak hun jongen voeren, want de alleen voor de Kwakken toegankelijke 
visvoorraad bevatte ru im voldoende voedsel. De Blauwe Reigers en de Kokmeeuwen zaten 
nieuwsgierig te kijken hoe die Kwakken dat toch f l ik ten . Het gekke was dat de Kwakken hun 
natuurl i jke neiging tot vissen niet onderdrukten. En daarom zag je iedere avond in de schemer 
Kwakken vanuit Artis de stad in vliegen om te gaan vissen. Soms drie naar oost, dan weer vier naar 
noord, enzovoort. Steeds vaker kon je Kwakken zien in bijvoorbeeld het Oosterpark, het Flevopark, op 
de Linnaeuskade of de Zeeburgerdijk. Een geliefd plekje was het Oosterdok. Op de balken die de 
vaargeul naar de marinewerf afsluiten kon je regelmatig één of meer Kwakken tussen de rustende 
Aalscholvers zien staan. Ook leuk was het om een Kwak vanaf een van de replica van de 
Oos t ind iëvaarder de Amsterdam hangende tros te zien vissen. Ach, Amsterdam zag er in de 
zeventiende eeuw waarschijnli jk net zo uit. 

Mede door di t succes besloot Artis al zijn Kwakken van de hand te doen. Van de nog aanwezige 22 
vogels werden er 11 naar het Natuurpark in Lelystad gebracht. Daar werden ze gekortwiekt op een 
eiland losgelaten. Als deze of hun jongen vliegvlug z i jn geworden wacht Lelystad waarschijnl i jk een 
zelfde Kwakkencircus. Zo met de Batavia in de buurt l i j k t het dan net Amsterdam, het zal m i j 
benieuwen. 
De overige negen Kwakken liet men v r i j in Art is zelf. En dat gaf een drukte! Soms vlogen er v i j f , zes 
of zelfs zeven Kwakken langs m i j n huis. Erg exotisch, zeker als ze op warme zomeravonden nog eens 
begonnen te roepen ook. Kwamen er *s avonds mensen op bezoek, dan kon ik meedelen dat ze precies 
op t i jd waren om straks de Kwakken te zien langs komen. Hetgeen gebeurde. Regelmatig kon ik ze 
ook op de touwen en trossen van de tegenover mi jn huis liggende woonschepen zien staan vissen. 
In de eerste he l f t van juni 1990 waren de drie jonge Kwakken uitgevlogen. Ik zag ze regelmatig 
langsvliegen. Ze bleken erg plaatstrouw, maar vanaf eind augustus 1990 lieten ze zich niet meer zien. 
Waarschi jnl i jk z i jn ze in navolging van hun wilde verre voorouders naar zuidelijker streken 
getrokken. 

A l met al was er toch wel sprake van topdrukte voor de Kwakken. Nergens was meer een rustig plekje 
om eens diep na te denken over die dag dat ze u i t de grote volière gehaald werden. Nou, bi jna 
nergens. Het Kerberterras en de bijbehorende vijver schenen nog wel geschikt om je even te verpozen 
en om te vissen. De Artiskenners voelen nu reeds nattigheid: het Kerberterras is het zogenaamde 
leeuwenterras, en de vijver is er om de leeuwen van de mensen weg te houden. En soms, niet a l t i jd 
met succes, omgekeerd. En wat doe je als leeuw, zeker als het vri jdag is, de door mensen bedachte 
vastendag in de dierentuin? Dan pak je een Kwak, m m m m m lekker!. De volgende ochtend vond men 
nog slechts een hoopje veren. De natuur is hard. Als prooirest werder er diverse keren uitsluitend 
adulte kwakkenveren gevonden: de drie jonge vogels zi jn dus zeer waarschijnlijk niet opgegeten. 

1991 
Al rekenend en tellend (ja zeker, ook di t jaar hielden Guus en ik onze jaarlijkse kwakkentell ing) bleek 
het aantal vogels begin maart 1991 negen te bedragen, alle adult. Alweer een oneven getal, zodat er 
b i j broedgevallen opnieuw een betreurenswaardige vrijgezel zal moeten toekijken. 
Overigens, werden w i j vorig jaar b i j onze telling vermaakt door Raven, dit jaar was er een 
Amerikaanse Torenvalk die rondvloog. Van.de Raven werd één exemplaar opgepakt en in een kooi 
gezet Van het RIN in Arnhem ontving men er twee en van Bl i jdorp Rotterdam één, di t alles om een 
fokprogramma te starten. Misschien wordt de Raaf dus net als de Kwak een nieuwe Amsterdamse 
broedvogel. 
De Kwakken hebben de korte felle winter van februar i 1991 goed doorstaan. De inhoud van de 
voerbak in Artis werd met behulp van een thermostaat boven nul gehouden. Toen de dooi eenmaal 
was ingevallen kon je de Kwakken weer zien vissen in de omgeving; rond de wakken en langs de open 
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geulen. Het broedseizoen 1991 verliep voorspoedig. Er werden vier nesten gebouwd, d i t maal gezellig 
tussen de broedende Blauwe Reigers. Helaas ging één nest verloren, en bracht van de overige paren 
slechts eentje vier jongen groot. Deze jonge Kwakken verschaffen m i j , samen met de eerste— en 
tweede jaars Aalscholvers die ook in de tu in geboren z i jn en de soms wilde adulte Aalscholvers die op 
bezoek komen, een bruisend uitzicht op Artis. Nu nog een knappe zomer en ik ben echt tevreden. 

Met dank aan Guus van Duin, alsmede aan Ruud den Hartog en zi jn collega's van de vogelverzorging 
van Artis. 

Wil lem van der Waal 
Binnenkadijk 274 
1018 ZJ Amsterdam 
020-6272129 

DUTCH BIRDING 

D E E E R S T E E U R O B I R D W E E K O P T E X E L , 12 T / M 18 O K T O B E R 1991 

De jaarlijkse DBA—vogelweek op Texel k r i j g t d i t jaar een internationaal karakter onder de naam 
"Euro Bird Week". Deze week wordt georganiseerd door de Dutch Birding Association, in 
samenwerking met een aantal buitenlandse vogelti jdschriften. 
De 'grote meeting' (een uitgebreiden versie van de traditionele DBA—vogelweek) zal, naar het zich 
laat aanzien, door tientallen buitenlandse vogelaars worden bezocht. Van zaterdag 12 tot en met 
vri jdag 18 oktober zullen er elke avond lezingen worden gehouden voor alle ge ïn te resseerde vogelaars 
op Texel, in de zaal van het NIOZ, dicht b i j de haven 't Horntje. 

Het programma voor deze lezingen is nog niet vollegidg bekend. Onder meer zal de bekende 
Amserikaanse ortnitholoog Kenn K a u f m a n zal een lezing houden over de herkenning van Thayers 
Meeuw Larus (gJaucoJdes) tJjayerJ, Lasse Laine ui t Finland persenteer.t een 'mystery b i rd ' competitie 
en de beroemde Litouwse natuurfotograaf Algirdas Knystautas zal een lezing geven over de 
ornithologische specialiteiten uit de USSR. Alle vogelaars kunnen aan deze bijzondere week 
deelnemen. Men wordt geacht accomodatie zelf te regelen. In het augustusnummer van Dutch Birding 
zal het volledige programma voor de avondlezingen worden gegeven. 

Gedurende de week wordt er ook een 'kleine meeting' gehouden, leden van Europese en Amerikaanse 
dwaalgastencommissie praten over de behandeling van zeldzaamheden en determinatievraagstukken. 
Leuke discussiepunten die uit deze sessies naar voren komen, zullen tijdens de avondlezingen voor een 
groter publiek worden toegelicht. 

Mocht u vragen hebben of meer informat ie wil len ontvangen over de Euro Bird Week, dan kunt u 
contact opnemen met: Dutch Birding, Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam. 

V V V Texel, Groeneplaats 9, 1791 CC Den Burg, 02220-14741 
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VBA wacht op visdiefjes 
AALSMEER - De kolonie 

visdieven die vorig jaar het 
VBA-dak als broedplaats koo^ 
mag dat weer doen. De veiling 
heeft maatregelen genomen 
om ze te verwelkomen. 

^¥orig broedseizoen bleek een ko
lonie visdieven het dak van de vei
ling een veilige broedplaats te vin
den. Visdieven zijn op kleine meeu-

. wen lijkende vogels, die normaal ge
sproken niet in een verstedelijkte 
omgeving nestelen. 

De veiling vond dit zo leuk dat 
besloten werd het geplande herstel
werk aan het dertig hectare grote 
dak uit te stellen tot het moment 
waarop de jonge visdiefjes waren 

uitgevlogen. Intussen is de dakrepa
ratie uitgevoerd. Voor de visdieven-
kolonie is er nu nauwelijks een huis
vestingsmogelijkheid. Om ze toch 
weer op het dak te krijgen, heeft de 
veiling acht speciale nestbakken ge
ïnstalleerd. 

Deze bakken, elk met een opper
vlakte van vijf vierkante meter, zijn 
gevuld met fijn grind dat de vogels 
voor hun nestelen gebruiken.. De 
bakken staan in de luwte van dak
randen en schoorstenen, daar waar 
de vogels vorig jaar ook landden. 

Het wachten is nu of de vogels, die 
'uit het zuiden moeten terugkeren, 
van de gastvrijheid van de veiling 
gebruik willen maken. 

• Nestbakken worden op het 
veilingdak geïnstalleerd 

Overheid helpt 
zeldzame korhoen 
er weer bovenop 

Van onze verslaggever 
N1JVERDAL — Het korhoen is 

een van de diersoorten die zich 
sinds dinsdag mogen verheugen in 
de warme belangstelling van de 
rijksoverheid. Staatssecretaris Ga
bor van Natuurbeheer heeft die dag 
in een schaapskooi in Nrjverdal het 
„soortbeschermingsplan korhoen" 
gepresenteerd. De komende vijf 
jaar is 2,5 miljoen gulden beschik
baar voor de zeer zeldzame vogel
soort. 

Het korhoen, een hoedernachtige 
vogelsoort, is een van de zeldzaam
ste diersoorten in Nederland. Er le
ven hooguit enige tientallen exem
plaren, waarvan het merendeel op 
de Sallandse Heuvelrug, niet ver 
van Nijverdal, broedt. Bij onderzoek 
dit voorjaar telden de natuurbe
heerders elf hanen op de baltsplaat-
sen. 

De vogel heeft de kans gekregen 
zich uit te breiden nadat er door 
toedoen van de mens, vele duizen
den jaren geleden, heidevelden ont
stonden. De laatste twintig jaar is 
het bergafwaarts gegaan. In 1976 
leefden er 450 hanen op 85 plaatsen. 
Nu nog ruim twintig in een handvol 
gebieden. 

Het dier is bekend door zijn op
merkelijke baltsgedrag. De manne
tjes gaan 's morgens vroeg in het 
voorjaar naar bepaalde plekken en 
proberen daar hennen te lokken 
door het tonen van hun karakteris
tieke wit-zwarte staarten en het 
produceren van wat onduidelijke 
geluiden. 

De hoofdoorzaak van de drasti
sche afname is het verdwijnen van 
het leefgebied van de vogel. De hei
develden zijn door de verzuring van 
het milieu in onafzienlijke grasvlak
ten veranderd. Bovendien raakten 
de uitgestrekte heidegebieden meer 
en meer versnipperd door wegen. 

Het soortbeschermingsplan kan 
de werkelijke oorzaken van de ach
teruitgang niet wegnemen. Het 
beoogt de gebieden die er zijn zo 
geschikt mogelijk te maken voor 
het korhoen. Uit onderzoek van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
(RIN) blijkt dat er voldoende moge
lijkheden zijn voor zo'n aanpak. 

Het RIN heeft vastgesteld dat de 
meeste korhoenders binnen tien da
gen na de geboorte sterven. In die 
periode groeien ze heel snel en heb
ben ze veel eiwitrijk voedsel, vooral 
insecten, nodig. In de tegenwoordi
ge heidevelden leven echter veel te 
weinig grote insecten. Na die perio
de schakelen de vogels meer en 
meer over op een vegetarisch dieet 
en kunnen ze zich redden. 
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Natuurgebied 
Klarenbeek 
bij AMC open 
(Van een verslaggeefster) 
AMSTERDAM - In Amsterdam 
Zuidoost is gisteren het na
tuurgebied Klarenbeek ge
opend. Het ligt tussen Abcou
de en het Academisch Medisch 
Centrum en is 6,5 hectare 
groot. 

Klarenbeek bestaat uit wei
den, rietland, hooilanden, 
griendbos, vijvers, singels, ruig
ten en struwelen. Het terrein, 
dat van de stadsdeelraad werd 
gekocht, wordt beheerd door de 
natuurvereniging de Ruige Hof. 

De natuurvereniging heeft de 
veengrond van het terrein met 
behulp van een watermolentje 
teruggebracht naar de oorspron
kelijke drassige staat van de 
grond rond Amsterdam. Het is 
grond waarop een grote ver
scheidenheid aan bloemen kan 
groeien. 

Op het terrein zijn verschillen
de paden aangelegd met infor
matieborden over dieren en 
planten. Met wat geluk zijn ko
nijnen en hazen te zien. Bezoe
kers met veel geduld kunnen ook 
bosmuizen, dwergmuizen, mol
len, veldmuizen en rosse woel-
muizen ontdekken. 

Het gebied biedt ook plek aan 
vogels als de sperwer, de boom
valk, de koperwiek en de krams
vogel. Verder zijn zeldzame vo
gels als de ijsvogel, de rode wouw 
en de lepelaar gesignaleerd. 

' S i Lepelaars de boom in 
In het Quackjeswater op Voorne 
hebben dit voorjaar twee paar le
pelaars hun eieren uitgebroed in 
boomnesten. 
Normaal broeden lepelaars op dë 
grond. Het de boom ingaan is een 
verdediging tegen vossen. Heel in
genieus, alleen zijn er vrijwel nooit 
vossen op Voorne. 
In Spanje broeden lepelaars wel va
ker in bomen. Hoog en droog en 
vooral veilig voor op de grond le
vende roofdieren. In de Nederland
se broedgebieden hadden de lepe
laars tot voor enkele jaren niets te 
duchten van predatoren die eieren 
of jongen opvraten. De niet door 
iedereen gewaardeerde, maar niet 
te stuiten opkomst van de vos 
heeft daar verandering in ge
bracht. In 1989 verdween bij voor
beeld 's lands meest bekende lepe
laarpopulatie uit het Naardermeer. 
Door de lage waterstand en de 
daardoor vergrote toegankelijk
heid voor vossen werd de kolonie 
in 1989 ontvolkt. Het jaar erna 
heeft beheerder Natuurmonumen
ten nog geprobeerd de vogels te
rug te lokken. Maar plastic lokvo
gels en in bomen geplaatste kunst
nesten hadden geen resultaat. De 
lepelaars wilden noch in het riet, 
noch in de bomen van het Naarder
meer broeden en weken uit naar 
het moeras van Flevoland. 
Ook het Zwanenwater bij Callants-
oog had last van vossen. Door een 
strikt afschotbeleid zegt men de 

zaak nu redelijk onder controle te 
hebben. De lepelaars broeden daar 
nu op een voor vossen ontoegan
kelijk eiland. Dat heeft duidelijk 
hun voorkeur boven de lage mei
doorns waarin ze eerder in het sei
zoen een broedpoging deden, 
maar waar de nesten door een ste
vige storm uitwaaiden. 
Dit jaar hebben ongeveer 450 paar
tjes lepelaars in Nederland ge
broed. Daarvan worden alleen de 
ongeveer 115 paar op Texel, en de 
in totaal 90 paar op Vlieland en 
Terschelling niet direct geconfron
teerd met vossen. Het is daardoor 
niet denkbeeldig dat we onder na
tuurlijke omstandigheden - zonder 
jacht - ooit twee 'typen' lepelaars 
in ons land zullen hebben: grond
broeders op de Waddeneilanden 
en boombroeders op het vaste
land. 

Een terugkeer naar het Naarder
meer komt nu ook dichterbij. Wan
neer de boombroeders zich succes
vol voortplanten kan dit broedge
drag zich over het land versprei
den. En zo zorgt de vos voor een 
aardige ontwikkeling: hij activeert 
de flexibiliteit van de Nederlandse 
lepelaars. Dat Reintje daarmee, op 
den duur zijn eigen menukaart min
der interessant maakt is overigens 
niet echt in overeenstemming met 
zijn vermeend slimme karakter, 
Waarmee opnieuw een vooroor
deel de wereld uit is. 

Vogeltjes consumeren: 
wreed en gevaarlijk 

Vooral in het zuiden van Italië zijn 
zangvogeltjes hun leven niet veilig. 
Leeuwerikken, roodborstjes, vinken en 
andere vrolijke, fluiters zijn er een ge
liefkoosde lekkernij en er wordt dan 
ook verbeten jacht op gemaakt. Nu is 
het consumeren van vogeltjes niet al
tijd een veilige zaak. Hoe dat in elkaar 
steekt werd uitgelegd in het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

De beestjes voeden zich in het voor
jaar onder andere met jonge uitlopers 
van gevlekte scheerling ofwel Conium 
maculatum. Stengels, bladeren, vruch
ten en wortels van deze plant bevatten 
coniine, een nicotine-achtige stof waar 
vogels goed tegen kunnen maar die in 
hoeveelheden van 200 tot 300 milligram 
dodelijk is voor de mens. 

Wat nu kan gebeuren is dit: vogeltje 
eet bessen met coniine, wrede Italiaan 
vangt vogeltje, Nederlandse toerist die 
wel eens iets anders wil dan zuurkool 
met worst consumeert vogeltje, krijgt 
het gif binnen en wordt ziek. 

Vanuit het ziekenhuis in Bari werd 
gerapporteerd over 11 van dergelijke 
vergiftigingen, een patiënt overleefde 
het niet, de anderen kwamen er na drie 
tot vier weken ziekenhuis moeizaam 
bovenop. Vogeltjes, zo bepaalde de Lie
ve Heer, zijn er niet om de tong doch 
om het oor te strelen en wie dat niet 
begrijpt wordt gestraft. 
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IN i£ M0RQEN5TOMD RUIKêN 
F L U I T E N D E K O O L ^ E E S J E S W A A R 

• • • • • • • • • • VRIJDAG 31 MEI • • • • • • • • • • • • • • • • 
' s Middags 
en 's avonds: K E R M I S 

18.30 uur: VOGELSCHIETEN 
Vertrek vanaf het Stuyvenburchplein met vogels m.m.v. Muziekvereniging „De 
Eendracht" en John en Jack uit Nijmegen. 

19.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren achter café-restaurant „De Heideroos". Naast 
d é gebruikelijke wisselbekers, als hoofdprijzen twee waardevolle horloges. 

TEVENS HAANTJESSCHIETEN 
Voor aanmelding vogelschieten: 
T. Zweers, Coldenhovenseweg 84 
G. Mensink, Loenenseweg 3 
Café-restaurant „De Heiderooos" 
B. Koenders, Seringenstraat 10 
H. Tabor, Stuyvenburchstraat 64 

Tijdens en na het vogelschieten dansmuziek in de zaal van „De Heideroos". 
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Ontvangen literatuur maart-juni 1991 

Ruud Vlek 

Naast regionale vogel-tijdschriften, enige interessante rapporten en archivalia. 

A. Avifaunistisch bronnenmateriaal m.b.t. de regio Amsterdam: 

A. Buhr, Uittreksel van zeldzame vogels in de regio Amsterdam uit Dutch Birding jrg. 1979-1985 

B. Cnoop Koopmans c.s., drie PvdA-nota's aan de Gemeenteraad (1988-1990): 

Faunabeheer en jacht in de Gemeente Amsterdam, Dieren in de stad, én Milieu-actieplan 1990-1993. 

T. Eggenhuizen, Uittreksel van vogelwaarnemingen in de regio Amsterdam, zoals gepubliceerd in 
de Pieper (1965-1972). 

T. Eggenhuizen & G. Keyl, De in Amsterdam e.o. gevonden dode vogels in de collectie van het ITZ. 
Uittreksels van het ZMA-register m.b.t. Eenden-Roofvogels en Hoenders-Steltlopers. 

P. Marcus, Winterroestplaats van Blauwe Kiekendieven op de slaapplaats Oeverlandenreservaat 

Nieuwe Meer, Amsterdamse Bos 1986-1990. Gemiddeld roesten er zo'n 4-6 ex., max. 9 ex. 

K. Mostert, Excerpt van de inventarisaties in de regio Amsterdam voor het projekt Avifauna van 

West-Nederland 1973-1978. Zie voor het eindresultaat Randstad en Broedvogels. 

T. Plug, Overzicht nestkastbroedgegevens van Kool- en Pimpelmees in Amsterdam-centrum 1986-1990. 

Dagboek-uittreksels van vogel-waarnemingen in de regio Amsterdam werden ontvangen van 
P. Böhre (1974-1991), P. J. Derks (1966-1983), T. Eggenhuizen (1976-1989), en 

G. Keyl (1983-1991). Stuur voor ons archief ook eens een uittreksel van üw vogel-aanteken- of -dagboek op! 
Vogel-dagboeken werden verworven van P. W. Brander (1932-1952), J.H.U van Drooge (1957-1983), 
D. de Jonge (1942-1947, kopie) en N. Zwaagstra (1933-1985, kopie). 

Archieven werden verworven van het Centraal Bureau voor Vogelwaarneming (1933-1944), 
de Ornithologische Studie Kring (1946-1950), van P.W. Brander, J.B. Buker, J.H.U. van Drooge, 
B. Teunissen (Botshol) en W. van der Weijden (archieven m;b.t. Gierzwaluwen en het Vondelpark). 

B. Ontvangen regionale tijdschriften en rapporten: 

Anser (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) jrg. 1991, nr.1. 

- Snelle achteruitgang van de Huiszwaluw in de binnen stad van Harderwijk. In vijf jaar >60% achtemitgang. 
- Ganzen- en Zwanen-tellingen aan de Randmeerkust, 1988-1990. Bijna 3500 Kleine Zwanen geteld. 

Anser (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) jrg. 1991, nr.2 (april). 

- Huiszwaluwen-telling op de N.W.-Veluwe. >350 paar in 12 kwartblokken rond het Veluwe-meer. 

- Sommigen hebben meer noten op hun zang. Over imitaties door 14 zangvogel-soorten in Nederland. 

- Nestkasten voor Kerkuilen een succes. Zo'n dertig broedparen op de N. Veluwe. 

De Duinstag (VWG Katwijk) jrg. 6 nr. 1, april 1991. 

- Broedvogelinventarisatie Ridderpark, Katwijk 1990. 1 paartje vuurgoudhaantjes! 
- Hume's Bladkoninkjes in december 1990. 2 ex. in de Katwijkse regio, een posthume om-determinatie winter 

1974/75. 

Ficedula (VWG Twente) jrg. 20 nr. 1 

-Herfsttrek over Enschede in 1990. Zo'n 50.000 vogels in 70 teluren langs telpost Usselerveen, 
m.n. veel Houtduiven. 

- Bekentelling Twente en omstreken jan. 1991. Vooral veel dodaarzen, 12 ijsvogels. 
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De Fitis (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 27 nr. 1, april 1991. 
- Opspuitterrein Ruigoord nader bekeken. Inventarisaties in 1989 en 1990 vergeleken met gegevens van AWN 
1973-1978. Toen vooral Kleine, Strand- en Bontbekplevier, Kluut en Visdief; anno 1990 23 p. Blauwborst, veel Riet-, 
Bosriet- en Sprinkhaanzangers, Patrijs (3-4 p.), 1 p. Wielewaal, 2-3 p. Baardmannetjes, 1 p. Porseleinhoen en Kwartel 
(1989), 3-4 p. Wulpen. 

- Massale stranding van Zeekoeten in november 1990. 315 olie-slachtoffers tussen Noordwijk & Umuiden. 
- Zes dagen vogels observeren bij de Zuidpier. Eind dec.1990 max. 8 Roodkeelduikers en 21 Ijseenden. 
- De Heksloot: inventarisatie- en nestbéscherming in 1990. 40 paar Grutto's en 24-29 p. Tureluurs, 2 p. Patrijs. 
- Kerkuilen terug in Zuid-Kennemerland. Bij ons: solitair ex. in nestkast langs het Gein, 1 p. in de Haarlemmermeer. 

- Zeetrektellingen in de eerste helft van 1990. Beukende voorjaarstrek van arctische broedvogels langs 
Bloemendaal. 

- Waarnemingenrubriek: goed winterhalfjaar voor Ijseenden (max 100 ex. r. Z. 7 jan.), 277 Kleine Alken op 11 dec. 
1990. 

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 6, nr.1 , april 1991. 

met jaarverslag, waarnemingenrubriek en vogelgedichten over ijsvogel en kuifleeuwerik. 

De Graspieper (Samenwerkende VWG's Noord-Holland) jrg. 11 nr. 1 

- De IJsvogel in N.Holland 1984-1990. In het ZMA liggen 31 balgen; daaronder een le jrs. vrouwtje, 
verkeersslachtoffer te A'dam, half aug. 1972, een maand eerder geringd te Genk, België; en een ex. s'nachts doodgevlogen 
tegen PTT -gebouw Oosterdokskade. 

- Broedende Sijzen in het Gooi in 1988. 30 paar ten oosten van Hilversum, vertonen vlinderachtige zangvluchL 
- Vogelen vroeger en nu. De volledige tekst van de historisch-cnTÜtho-sociologisdie lezing van Piet Zomerdijk. 

De Grauwe Gans (Vogel- en natuurwacht 'Zuid-Flevoland') jrg. 6,1990 nr. 3 
(allerlaatste nummer, blad wordt voortgezet als jaarverslagen Vogels van Zuid-Flevoland'). 
- Mid-wintertellingen van roofvogels 1986-1989. Vooral veel buizerds, max. 36 ruigpoten geteld (1988). 
- Zeldzame en onregelmatige vogels in Flevoland in 1984-1989. Het Flevo-rariteitenkabinet: sweet memories. 
- Grauwe Fitis in Roggebotzand in juni 1989. 

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen) jrg. 19, nr. 1, april 1991. 
- de Eemshaven. 
- Broedvogel-inventarisatie van Kluut (1900 p.), plevieren, meeuwen en sterns in Groningen in 1990. 
- Vogels op najaarstrek in een kleigraslandgebied. 

De Grutter (VWG Zaanstreek) jrg. 15 nr. 2 
- Verslag Watervogeltellingen 1987/1988. 124 Krakeenden m.n. in het Twiske, >43.000 Smienten in de Zaanstreek. 
- Een nieuwe toekomst voor onze veenweidegebieden. Natuurvriendelijk boeren of er extensieve moerassen van 
maken? 

- Wat hebben GoLjdplevieren met Marken? Veel. Op Paaszaterdag 1991 verbleven er 7500-10.000 Goudplevieren. 

De Kleine Alk (VWG Alkmaar e.o.), jrg. 8 nr. 4, maart 1991. 

- Broedvogelinventarisatie van het Bergerbos 1968-1990. Verdubbeling van Gr. Bonte Specht en Groene Specht 
- Zeetrek september-november 1990 te Camperduin en Egmond aan Zee. Kuhls pijlstormvogel op 17 september. 

De Kleine Alk (VWG Alkmaar e.o.), jrg. 9 nr. 1, junil 991. 

- Acht jaar broedvogel-onderzoek in het PWN-gebied bij Bergen. Achteruitgang bij 3 soorten, w.o. Veldleeuwerik. 

- Zeetrek dec. 1990-febr. 1991. Enorme doortrek van Kleine Alken (>500 11 & 13 dec.), 241 ex. op 6 jan. 

de Korhaan (VWG het Gooi e.o.) jrg. 25 nr.2 , mei 1991. 
- Resultaten voorjaarsfenologie 1990. Vroege aankomsten van Zwarte Roodstaart (half mrt) en Tuinfluiter (1 april). 

- Waarnemingen en ringvangsten van Waterpiepers in het Corversbos. Zuidelijke trek maakt herkomst tot 
raadsel. 
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De Meerkoet (Natuur- en milieufederatie Wierhaven) nr.1 1991 
- De Ringslang. Over voorkomen langs de Waterlandse IJsselmeerdijk en in het Amsterdamse Bos. 

- Inventarisatie-problemen met Bruine Kiekendieven. 20 waarectojnlijke tot zekere broedparen in de Wieringermeer. 
- Vleermuizen in de Wieringermeer. Laatvliegers en Dwergvleermuizen geregistreerd met bat-detector. 
- Voorjaarstrek van de Rode Wouw. Shakespeare: "Als de wouw zijn nest bouwt, past dan op uw linnegoed". 
- Weidevogelbescherming 1990. Bloembollenteelt doet weidevogels uitwijken naar marginale broedterreinen. 
- Het voorkomen van de Bunzing op Wieringen. Zeker 10 bunzings komen er voor. 
- Waarnemingenrubriek. Novemter-waamemingen van Boomvalk, Visarend, Koekoek; half okt een Klein Waterhoen. 

Natura (KNNV) jrg. 87 en Mens en /Vatoi/r (IVN)(schenking v.Drooge) artikelen-selectie. 
o.m. over het Heimans en Thijsse-archief, de Haagse stadsecoloog, de Weerribben, en Bosreservaten. 

Noordhollands Landschap (St. Noord-Hollands Landschap), jrg. 17,1990 nrs. 1, 2, 3 en 4. 
nr. 1: Alles over eendenkooien. Toenemende aanvoer van eenden leidde in 1660 tot oprichting van een apart Hoender
en Vogelkopersgilde in Amsterdam, dat tot 1800 bleef bestaan. De regio Amsterdam telde vier eendenkooien, 
nr. 2: o.m. over de Hekslootpolder bij Haarlem, Fort Hinderdam in de Vecht, Natuurontwikkeling in het 
landelijk gebied, en Bloemendaalse vinkenbanen. 

nr. 3: Geschiedenis van de vinkenbanen. Begin 17e eeuw op een vinkenbaan vangsten in 6 weken tijd van 15.000 
vinken! 

nr. 4: - Polder de Ronde Hoep. Vanaf de 11e eeuw werd het broekbosveen vanuit Ouderkerk in cultuur gebracht. 
- Boommarter en Steenmarter ook in Noord-Holland?! Twee vondsten van Boommarters N.W. van Amsterdam. 

De Skor (VWG Texel), jrg. 10 nr. 2 (april 1991) 

- Resultaten van een Kievit- een Goudpleviertelïing. Half november 1990 werden 14.350 goudplevieren op Texel 
geteld. 

- Kleurringen bij zangvogels. Vooral Graspieper en Fitis werden teruggezien op de oude broedplaats. 

- Nestkastproject in de Dennen. Voornamelijk bezet door Kool- en Pimpelmezen. 

- Waarnemingenrubriek. Ook midden maart 1991 nog een 30-tal Grote Kruisbekken. 

SOVON-Nieuws (Samenw. Organisaties Vogelonderzoek Nederland), jrg. 4 nr. 2, juni 1991 
Over PTT-tellingen in febr., impressies van het broedseizoen 1991 en achteruitgang van de Patrijs. 

De Tringiaan (VWG Tringa, Schagen ) jrg. 14 nr. 2, maart 1991. 

- Ontmoeting tussen twee pendelaars. Zilvermeeuw uit Callantsoog, geringd juli 1987, 23 keer afgelezen van de 
Hondsbosse Zeewering tot aan de Brouwersdam, w.o. 6 keer in Amsterdam-Oost, 22 dec. '89 tot 13 febr. '90 en sept 1990. 
- Verloop van het aantal Lepelaars in het Zwanewater in 1990. Eerste waarneming 6 februari, 7 p. broedden. 

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen) jrg. 14 nr. 3, mei 1991. 

Speciaal nummer gewijd aan de Vogels van het Zwanenwater 1989-1990. Lepelaar van 76 p. 1989 naar 7 p. 

De Winterkoning (VWG Castricum) jrg. 26 nr. 2, juni 1991. 
- Twaalf jaar broedvogelonderzoek in het NH-duinreservaat t.z.v. Egmond a. Zee. Wulp 50% achteruit 
- Terugmeldingen. Een te Castricum geringde Zwartkop teruggemeld uit Polen, een Watersnip uit Spanje. 

Milieufederatie Noord-Holland, Jaarverslag 1990. Met werkplan 1991. 

K. Mostert, Broedvogelinventarisatie van Middelburg in 1989. 
K. Mostert, De Vogels van Delft en omgeving 1990. Twee steden ornithologisch in kaart gebracht 

Bovengenoemde regionale vogeltijdschriften circuleren in een leesmap onder leden van de VWGA. 
Voor deelname aan deze leeskring kan men zich opgeven bij Henk de Groot tel. 6414014. 
Bibliotheek & Archief van de VWGA zijn te raadplegen op afspraak bij 
Ruud Vlekt Spuistraat 302, 1012 VX Amsterdam, tel. 6279024/5254781 
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e x r i i r - i e s e n contactavonden najaar 1991 

regionale vogelgebieden in en rond Amsterdam, Ronald Hofmeester 

sporen uit een Amsterdams vogelverleden, Jan van Blanken 

Bosuilenproject in het recreatieschap Spaarnwoude, Paul J, Marcus 

Haring in 't Y, recensie, Wil lem van der Waal 

waarnemingen in de regio A'dam, dec 1990 t / m feb 1991, Peter Schol ten 

Nycticorax nycticorax versus Panthera leo, Wil lem van der Waal 

He eerste Euro Bird Week op Texel, oktober 1991 

knipsels 

ontvangen literatuur maart—juni 1991, Ruud Vlek 


