
Gierzv,alrn, 30 (1992) nr. 2 25

VAN DE REDACTIE

F. Visbeen

De Gierzwaluw in een ander jasje. Zoals gemeld in het vorige nummer zijn
we overgestapt naar A5 formaat. Kwaliteitsverbetering van het drukwerk en
kostenbeheersing hebben tot deze keuze geleid. De consequentie is dat het
§pewerk in één uniform lettertype bij de drukker geleverd wordt. Het kopli
wordt dus bewerkt door de redactie. Het liefst zien we dat het kopii op
floppy's wordt aangeleverd in verband met de tiidsdruk.
Het uitkomen van de Gierzwaluw gaf de laatste tijd problemen door allerlei
redenen. Een strak verschijningsschema van de Gierzwaluw zal in het
vervolg gehanteerd worden. Het blad is immers de bindende factor van onze
vereniging. Het geeft de leden informatie en is bij uitstek het medium voor
de lopende zaken binnen de vereniging
Eén het ander houdt wel in dat het volgende nummer (3) vlot zal verschijnen.
Dus het kopli moet uiterlijk voor 1 november op het redactieadres aanwezig
zijn en tevens zullen de waarneminge.n voor de maanden juni, juli en augus-
tus op die datum bij de waarnemingensecretaris aanwezig moeten z!jn. Een
"kleine" inhaalrace dus. Dan kan nr. 3 in de loop van november verschijnen.
Uiteraard kan de redactie nog versterking gebruiken. Heeft u interesse neem
dan contact op met de redactie.

Redactieadres F. Visbeen
Dintelstraat 4\l
1078 VS Amsterdam
020-67509W

RECTIFTCATIE

In het artikel van Nico Groen ("De Visdiefies rond Amsterdam moeten weer
verhuizen",jrg. 30, nr,l, blz.5-10) zijn een aantal fouten geslopen. De
onderschriften van figuur 2 en3 zijn verwisseld. Knooppunt Nieuwe Meer
ligt niet in Oost maar in West en de naam J. en G. Andriessen moet zijn J.
en G. Andriese.
Onze verontschuldigingen voor de onjuistheden in de tekst. Verder is het
artikel eerder verschenen in "De Levende Natuur" (1992 nr.l).
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WESPENDIEVENTREK OVER VLIELAND . MEI1992

lVillem van der Weal

Tijdens een Vogelwerkgroep Amsterdam weekend op Vlieland van 28 tot en
met 3l mei 1992, waren vele vogelaars getuige van spectaculaire wespendie-
ventrek over het ciland. Vooral op 30 mei was deze trek enorm, on-Neder-
lands eigenlijk
Figuur I geeft de doortrek weer van de Wespendieven over het eiland. Bii
een heldere hemel en een stevige OZO-wind vlogen de r#espendieven in los-
vast verband boven de Vliehors en de Kroon's Polders. De gemiddelde
vlieghoogte bedroeg tien à vijftien meter. \[aarnemers die op een duintop ten
noorden van het Bomenland stonden, hadden de vogels op ooghoogte langs-
vliegend, zodat zowel de ltrr/espendieven als de waarnemers schrokken; de
Wespendieven van de mensen en de mensen van de onverwachte sensatie.
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triguur 1. De trekrichting van Wespendieven over Vlieland
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Figuur 2. De doorfek van Wespendieven per uur over Vlieland (28-31 mei 1992).

Voorbij Bomenland wonnen de vogels hoogte en bij het zoeken naar ther-
miekbellen vormden zich groepen van soms wel 40 à 50 exemplaren. Op een
hoogte van ruim 50 meter aangekomen vlogen de Wespendieven in door in
oostellke richting. ten noorden van Lange Paal bedroeg de vlieghoogte L25 à
125 meter. Daarna ging het in een door de vogels opgepikte thermiekbel in
één glijvlucht naar de kustl[in ten noorden van het bos dat de oosteliik punt
van Vlieland bedekt. De overtocht naar Terschelling werd in een snelle
glijvlucht gemaakt, al flapten veel Wespendieven nog om geen hoogte te
vediezen. De grootste groep die ik telde bestond uit 67 exemplaren, terwijl
ik ook groepen van 56, 39 er^34 vogels zag. Figuur 2 geeft de doortrek weer
van de rily'espendieven per uur voor alle dagen. Opvallend is dat het meren-
deel van de vogels in de ochtend passeert met een duidelijke piek tussen
10.fl) uur en 11.00 uur. Ik heb alleen die Wespendieven genoteerd die ook
daadwerkelijk gepasseerd waren en dan in het blizonder het pad van Lange
Paal naar het Noordzeestrand.
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Tabel 1. Aantal doortreld(ende roofoogels op
28-31 mei, Vlieland 1992.

soort aantal

V/espendief

Bruine Kiekendief

Grauwe Kiekendief

Sperwer

Buizerd

Schreeuwarend

Visarend

Roodpoowalk

Boomvalk

430

I

I

I

I

I

I

l5

I

Op deze plek werden ook andere roofvogels langstrekkend gezien (zie tabel
1): onder andere een vrouwtje Grauwe Kiekendief, enkele Roodpoowalken
(waarvan ditjaar in ons land een invasie plaatsvond), alsmede een Schreeuw-
aÍend.
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VERSLAG WATERLANDEXCURSIE 21 MAART 1992

Joris Stomp

Zondagochtend negen uur; Schellingwouderbrug.
Zeven geharde vogelliefhebbers hebben de weersvoorspelling getrotseerd en
zetten fietsend koers richting Marken.
De vaart zit er lekker in, (wind in rug) en de eerste [iftjaf wordt al snel
gehoord. Veel weidevogels, buitendijks een Nonnetje, Brilduikers, veel
Smienten, Kuifeenden en Tafeleenden. In de Gouwzee ook nog Toppereenden
en een Grote Zaagbek,
Ongemerkt is de wind in kracht steeds toegenomen en blaast ons steeds
sneller richting Marken. Na een wel zeer heftige regenbui afgewacht te
hebben zien we in het laatste stuk polder voor de dijk naar Marken Kempha-
nen, Pijlstaarten en ongeveer 500 Goudplevieren. De wind is nu zo sterk dat
je de kleine steentjes op de asfaltweg hun eigen weg richting Marken ziet
gaat Zij hoeven niet terug, wij wel. Na enig overleg, waarin gelukkig de
zachte krachten overwinnen, besluiten we rechtsomkeerts te maken. Door de
polder weer t€rug. De wind is nu zo sterk dat het grootste deel naast de fiets
gelopen moet worden. Na een fikse wandeling, (het bleef gelukkig droog),
gelukkig rond drie uur weer heelhuids binnen de stadsmuren. Op de valreep
nog een ploeg Puttertjes en een paartje Casarca onder de Schellingwouder-
brug. Thuis een moe doch voldaan gevoel.

VOGELVTEEKEND TERSCHELLING 1991

Paul Tak

Het weekend was gepland op 18, 19 en 20 oktober, maar op 17 oktober
stond er een zeer zware storm en volgens de weersvoorspelling znu dezn
storm zich zeker vrijdag de 18e handhaven. Dat hield de mogelijkheid in dat
de overtocht wegens het uit de vaart nemen van de veerboot in gevaar kwam,
zodat het weekend verkort zou worden of helemaal niet door zou gaan.
Gelukkig viel het mee, weliswaar vertrok de boot enige uren later, maar dat
mocht de pret niet drukken.
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Vrijdag 18 oktober
Volgens schema zou de boot om half tien vertrekken, maar door de reeds
eerder geschetste storm werd dit pas tegen half twaalf en arriveerden we om
ongeveer half twee aan de overkant.
Na een, ondanks een stevige wind, vrij rustige overtocht kwamen we in
West-Terschelling aan, waar de fietsen reeds klaar stonden en waar onze
bagage werd overgenomen door de Íietsverhuurder om deze naar ons verblijf
in Hoorn te brengen.
De regenpakken aan en op de fiets voor onze eerste waarnemingen. Al snel
ontdekten we de eerste soorten, zoals Vinkeu, Kepen, Kramsvogels, Koper-
wieken en Ringmussen, soms in vrij grote aantallen. Verder in de weilanden
veel Scholeksters, Goudplevieren en ook al groepen Rotganzen.
Na een uur of twee van rondkijken en fietsen, al of niet vergezeld van een
bui, maar in ieder geval veel wind arriveerden we in Hoorn op ons adres
voor het komende weekend. De bagage was al aanwezig en na het ophalen
van de sleutel werd het verblijf geinspecteerd, nu dat zag er prima uit. Hier
en daar wat bukken, maar voor de rest was het knus en warm. Hierna weer
op verkenning, nu het Hoornse bos, wat dicht bij ons verblijf was, wat
rondgefietst en tevens even het strand op, waar we de storm en het stuiftand
moesten trotseren. Van vogels was niet veel te zien, wel in het bos en
duingebied, waar onder meer een Grote Jager aanwezig was. Een ferme bui
had ons tot schuilen genoopt. Hierna langzaam op huis aan om na wat te zijn
opgefrist, een restaurant op te zoeken. Dat vonden we vrij dichtbij, "de
Millem", op enkele honderden meters, gelukkig was het nu droog. Op een
enkele aanmerking na was het goed eten en drinken en we gingen redelijk
voldaan op weg naar huis, waar we na nog wat TV-kijken en een bakkie leut
bijtijds naar bed gingen om de volgende dag weer vroeg op pad te kunnen
gaan.
Zaterdag 19 oktober
Na een wat onrustige nacht, aan de overkant was een kroeg waar nogal wat
lawaai vandaan kwam, stonden we om zes uur op. Na brood en koffie
gemaakt te hebben vertrokken we om een uur of zeven bij het eerste daglicht,
via Oosterend, naar de Boschplaat (Europees natuurmonument). Ook vandaag
weer veel wind en regen, daardoor werd het bezoek aan de Boschplaat
beperkt tot het gedeelte boven de eerste slenk, om daarna terug te rijden. Via
diverse andere fietspaden door en langs duin en bosranden om dan uit te
komen in West-Terschelling. Hier de eerste grote groepen strandlopers en
aanverwante soorten, op het gedeelte bij de haven. Door de wind was de
waterstand,ook bij laag water, tamelijk hoog, zodat er weinig wad droog viel
en er grote concentraties vogels bij elkaar zaten op de wel drooggevallen
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gedeeltes. Vanaf West de waddendijk gevolgd met op sommige plekken,
waar enige schorren waren, grote concentraties eenden en steltlopers. Ter
hoogte van Formerum weer terug door de polder naar de hoofdweg en terug
naar Hoorn. In Formerum staat de enige molen van het eiland. De Formeru-
mer molen is een achtkantige korenmolen met stelling uit 1876.
Thuis gekomen eerst de natte regenpakken uit en even bijkomen. Een hele
dag wind en regen doet een beste aanslag op je conditie. Na een uurtje weer
op pad, wederom naar het restaurant "de Millem", waar we ons de maaltijd
goed lieten smaken. Víeer terug in ons tijdelijke verblijf nog wat TV gekeken
en daarna naar bed. Dit keer was het een stuk rustiger bii de kroeg of
misschien waren wij zo moe dat we gev;oon niks hoorden, maar in ieder
geval genoten we een goede nachtrust.
Zondag 20 oktober
Alweer de laatste dag, eindelijk een iets rustiger weerbeeld. Vandaag zou het
bijna de hele dag droog blijven en de wind geleidelijk afrremen. Vandaag
weer door de duinen en de bossen met een kort strandbezoek. Dit in de buurt
van Formerum, hierna via een stukje polder en de waddendijk terug naar
Hoorn. De drooggevallen stukken waren in verhouding tot de voorgaande
dagen veel groter en dit had tot gevolg dat de vogels veel verder verspreid
zaten. Wel nog een stukje het wad opgelopen om daarna terug te gaan naar
huis. Om een uur of drie zou de bagage worden opgehaald en dan konden
wI op de fiets naar de boot. Na een rit langs het duin en bos, waar de laatste
waarnemingen werden gedaan, arriveerden we ruim op tijd voor de laatste
boot. Hier werden de fietsen ingeleverd en de bagage opgepakt en de
terugtocht aangevangen. Na een laatste blik op de Brandaris weer aan boord
en op naar het vaste land. Het was een zeer stormachtig, maar toch geslaagd
vogelweekend met:
Piet de Droog, Jan van Blanken, Teun van Dijk en Paul Tak.

waargenomen soorten
DodaaÍs, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grauwe gans, Rotgans, Bergeend, Smient
Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Toppereend, Wilde eend, Pijlstaart, Tafeleend,
Kuifeend, Eidereend, Middelste 7-a^gbek, Grote Zaagbek, Bruine Kiekendief, Blauwe
Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Me€rk@t, Scholekster
Kluut, Goudplevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kievit, Kanoetstrandloper, Drieteen-
straÍrdloper, Bonte Strandloper, Watersnip, Vi/ulp, Rosse Grutto, Turcluur, Groenpootrui-
ter, Steenloper, Grote Jager, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilver-
m@uw, Grote Mantelmeeuw, Visdiefle, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Velduil
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte KwikstaaÍt, Winterkoning, Heggemus
Roodborst, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, ïiftjaf,.Goudhaan-
tje, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Vlaamse Gaai, Spreeuw, Huismus, Ringmus,
Vink, Keep, Groenling, Sijs, Kneu, Rietgors.
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HET SPREEUIVEN-PALEIS

Joh.;. Friesw[ft

De meeste lezers zullen het bekende gebouw dat de Amsterdamse Dam
domineert, kennen onder de naam Koninklijk Paleis. Toch valt de aanduiding
Spreeuwen-Paleis wel te verdedigen op grond van het aantal dagen en
nachten per jaar dat er door de Koninklijke familie, respectievelijk de
Spreeuwen, gebruik van wordt gemaakÍ.
Als men echter naar het aantal jaren van gebruik kijkt, dan trekken de
Spreeuwen beslist aan het kortste eind.
Het overnachten op (en in ) gebouwen is bij ons een betrekkelijk recent
verschijnsel. Toen gebouwen is het centrum van Londen 's winters al vele
jaren gebukt gingen onder een grote spreeuwenoverlast, sliepen in Amster-
dam de Spreeuwen nog in bomen. Wel waren het bomen in het Centrum, en
de overlast was er niet minder om. Die bomen behoorden tot het Gemeente-
lijk Groen en de Afdeling Beplantingen van de Dienst der Publieke Werken
(in modern Amsterdams: Groenvoorzieningen van Openbare lVerken) liet het
er niet bij zitten.
Al in 1959 werd, met de modernste middelen (angstkreet op tape, uitgezon-
den door luidsprekerwagen), de zaak in de omgeving van het Centraal Station
aangepakt. Zo ook in de winters daarna. Er werden resultaten geboekt.
Voor december 1962 vind ik voor het eerst in m'n aantekeningen gegevens
over honderden Spreeuwen die de nacht doorbrachten onder de overkappin-
gen van het CS. "Beplantingen" was er dus in geslaagd het probleem Gedeel-
telijk) te verplaatsen, en wel naar andermans erf.
Grote moeilijkheden ontstonden in elk geval in de winter 1963-&, toen er in
de kranten (o.a. Algemeen Handelsblad van 29-2-U) geschreven werd over
een spreeuwenplaag die de forenzen in het CS teisterde.
Uiteraard liet ook NS dit niet op zich zitten. Angstkreten van de band en
knallen van rotjes (de reizigers werden van tevoren gewaarschuwd) hadden
echter niet het gewenste effect. Men besloot de openingen in de overkappin-
gen, waardoor de Spreeuwen binnen kwamen, met plastic gaas af te sluiten.
Het resultaat viel ook nu weer tegen; de Spreeuwen vonden wel een weg naar
binnen, maar konden 's morgens de uitgang niet vinden, zodat men luiken
moest openen om de boosdoeners de vrijheid te hergeven. "Spreeuwen van
CS weerstaan aanval op hun nachtlogies" meldde met grote letters "De
Nieuwe Dae" 07-2-64).
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Spreeuwen (ca. 1250) boven slaapplaats. foto: F. Frieswijk

Ruim een maand later 23-2-64 kon dezelfde Amsterdamse krant berichten
dat de "duivelse kwelgeesten", de verjaagactiviteiten van NS kennelijk beu,
een nieuw nachtverblijf hadden gevonden: het Koninklijk Paleis op de Dam.
Nu was de Rijksgebouwendienst aan de beurt om te klagen. "De duiven
hebben we ook al" sprak een, kennelijk niet verheugde, woordvoerder in Den
Haag.
In maart 1964 is, voor zover na te gaan, het Dam-slapen van de Spreeuwen
begonnen. Het Hoofd van de afdeling Beplantingen sprak er zijn tevredenheid
over uit dat de gebouwen de spreeuwenlast van zijn bomen meer en meer
overnamen.
Herfst 1965 maakten de Spreeuwen, die weer in de bomen in de omgeving
van het cs hadden opgezocht, het zo bont dat er in de Gemeenteraad vragen
over werden gesteld. volgens de wethouder van Publieke werken stuurde
Stadsreiniging, na nachtelijke verkenning, 's morgens een extra schoon-
maakploeg op de slaapplaatsen af om de vervuiling te bestrijden.
vernietiging van de spreeuwen, het meest doeltreffende middel, was in een
grote stad heel moeilijk, aldus de Wethouder.
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Toen de term vernietiging gevallen was, vond op initiatief van Vogelbe-
scherming (het kantoor was destijds op de Ruijterkade gevestigd) een bespre-
king plaats, \rraar onder andere vertegenwoordigers van de Gemeente aan
deelnamen. Ko Zweers (secretaris van Vogelbescherming) en ik hebben de
Spreeuwen verdedigd. Met succes, want er is niet vernietigd, al speelde men
wel degelijk met die gedachte.
\Vat het verjagen betreft hebben wij betoogd dat men niet verder komt dan
het verplaatsen v&n de problemen. Het is onmogellik vele duizenden Spreeu-
wen op korte termljn wezenlijk andere gewoontes bij te brengen.
Ook nu woer was het "De Nieuwe Dag" (11-11-65) die de Amsterdammers
uitgebreid op de hoogte hield. Het was een actueel onderwerp, want in die
tijd vond een dodel[ik ongeval plaats, doordat een bromfietser op de Der
Ruijterkade slipte dankzij de spreeuwenmest.
Nog steeds is het Koninklijk Paleis als winterslaapplaats in trek. Het zijn
kennelijk prettige overnachtingsplaatsen, de "slaaprichels" van het Paleis. In
de periode november/april mag men de gasten verwachten. Ze treden dan,
vooral met hun rondvluchten tegen donker, op als "publieke vermakelijk-
heid"-
In de winters 199G.9f en l99l-92 was ik in de gelegenheid weer wat meer
aandacht aan de Paleis-Spreeuwen te besteden. De aantallen overnachters
kunnen sterk variëren, zelfs in opeenvolgende nachten. Vermoedelijk is dit
het gevolg van de wisselwerking tussen Paleis en CS.
Al is het geheel indrukwekkend genoeg (voorbijgangers hoor ik mompelen
"Hitchcock" en "Birds"), met aantallen tot slechts 10.000 exemplaren moet
men van een kleine slaapplaats spreken.
Over het foerageergebied dat de Spreeuwen overdag bezoeken moet ik kort
zijn. Ik heb er de laatstejaren geen onderzoek naar gedaan. Een deel van de
slaapbevolking van het Paleis is afkomstig uit de stad. Daar is heel wat
eetbaars te vinden. Frites met vette gele saus is zeer geliefde winterkost.
De meerderheid zoekt echter voedsel op het platteland, waarbij het weilan-
dengebied van lVaterland-Oost een belangrijke rol speelt. De afstand is geen
probleem, want slaapvluchten over een afstand van 20 kilometer vinden
Spreeuwen heel gewoon.
In de winters 1990-91 en l99l-92 maalÍe ik 33 maal het vertrek in de
ochtendschemering mee, terwijl 39 keer de aankomst 's avonds werd bijge-
woond. Behalve gegevens over het spreeuwengedrag werden ook weersge-
steldheid, bewolking en dergelijke vastgelegd. Bij mijn avondwerk mocht ik
bovendien vaak dienst doen als onbezoldigd verlengstuk van de plaatselijke
VVV.
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Flguur 1. Vertrek en aankomst van §pÍeeuwen ten opzichte
van zonsolF en ondergang bii de slaaprichels van het
Koninklijk Paleis (199G91 en 1991-92).
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In bijgaande grafiek is een deel van de resultaten weergegeven: vertrek en
aankomst van de Spreeuwen ten opzichte van zonsopkomst, respectievelijk
zonsondergang.
Zowel vertrek als aankomst van duizenden Spreeuwen neemt enige tijd in
beslag. Er is gekozen voor het vertrek van de eerste spreeuwen. In de winter
is dit in het algemeen een gebeuren, waaraan een groot aantal Spreeuwen
deelneemt.
Het tijdstip van aankomst is nog moeilijker aan te duiden, vanwege rond-
vluchten en andere voorverzamelactiviteiten. Ik koos het moment van
invallen van de eerste Spreeuwen op de "slaaprichels" van het paleis. Dit
invallen, vaak een "spreeuwenregen" na rondvlucht, telt eveneens vele
deelnemers. Bij meerdere waarnemingen in een kalenderweek is uitgegaan
van het gemiddelde.
Niet alleen op het Paleis overnachten Spreeuwen, maar de Spreeuwen die
slapen op andere gebouwen rond de Dam zijn buiten beschouwing gelaten.
Fraai is te zien hoe de spreeuwen in grote lijnen de zonsopkomst en zonson-
dergang volgen. Ze reageren op de lichtsterkte; donker weer levert tot 25
minuten verschuiving op ten opzichte van helder weer. De variatie 's avonds
is groter dan 's morgens. vreemd is dat niet, want in de ochtendschemering
vertrekken alle deelnemers van een punt; 's avonds arriveren ze uit verschil-
lende fourageergebieden, waarna ze zich bezighouden met voorverzamelact!
viteiten. Rondvluchten spelen daarbij een belangrijke rol en de duur daarvan
kan van dag tot dag verschillen. Bij strenge vorst kan het gebeuren dat de
Spreeuwen bij aankomst direct op de "slaaprichels" landen. Het gevolg is een
zeer vroege aankomst, ondanks het feit dat het helder weer is.
Ook sterke wind en zware regen werken niet bevorderend op de rondvlieg-
activiteiten en hebben zodoende een vervroegende invloed op het invallen.
Regen gaat bovendien vaak met dichte bewolking gepaard, zodat het vroeg
donker is. Mooi helder weer kan de spreeuwen verleiden tot het uitvoeren
van zeeÍ uitvoerige rondvluchten, waardoor ze laat invallen.
Dit is echter niet de plaats om op allerlei (interessante) details in te gaan.

t,

, ',, t;iii,,. )Ir r)
!

'f
I,+

§;

I



Gierzvcalaw 3O (192) nr.2

HET HEMELVAARTWEEKEND 1992

Ytillem van der Waal
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Ook dit jaar werd het Hemelvaartweekend weer traditiegetrouw doorgebracht
op Vlieland. Met een geheel nieuwe excursieleiding, dat wel. Nou, die
hebben het geweten! Het was helemaal verkeerd geregeld. Goed, het eiland
Iag er nog wel, maar de leiding had het verkeerde weer besteld. V/ie VIie-
land zegt, zegt fris tot koud, matige tot harde wind en veel wolken met buÈn
en af en toe zon. Het was helemaal vakeerd. Het was vresel[ik warm tot
heet, erg Tsnnig met een harde Oostelijke wind die als nraar warmer werd.
Tijdens de avondlijke overto€àt van Harlingen naar Vlieland werden er
hrssen Terschelling en Vlieland laag over zee trekkende Gier- en Huiszwalu-
wen gezien die moeizaam Oostwaarts vlogen. Op het eiland vielen de vele
kaalgevreten struiken op. De tenten weden opgezet onder het begeleidende
gepiepknor van de Houtsnip. De reeds aanwezigen werden begroet en
daarna werd er geznllig gedaan alvorens de slaapzakken werden opgezocht.

Donderdag 28 mei
Er werd door de vroege opstaaders enthousiast gemeld dat het leuk was.
Vier zingende Wielewalen rond de camping de Lange Paal, een vrouwtje
Bonte Vliegenvenger en een late Befliister. Op deze geheel zonnige dag
vloog er tifdens het ontbijt een Wespendief over de tenten- Hierna gingen we
gezamenlijk naar de Kroonpolders. De eerste vogel die zich liet zien was een
adult vrouw{ie Roodpootvalk. Een Spotvogel liet zich horen en een Smelle-
ken jakkerde Oosnraarts. Weer was eÍ oeo enorme Gier-, Ihris-, Boererr en
Oeverzwaluwentrek te zien. Esn Boomvalk liet een Paapje schrikken en her
verschil hrssen de waafgenomen valken werd doorgenomen. De zon scheen,
de wind waaide hard en de eerste verbrande koppen werden ingesmeerd.
Lastiger waren de jeukbulten die werden veroorzaakt door de rupsen van de
Bastaardsatijnvlinder. Deze rups zat overal, geen struik had nog blad en
vooral de duindoorns stonden er troosteloos bij. De kleinere vogeltjes hadden
geen dekking en konden geen voedsel in de vorm van Bladluizen vinden,
daarom waren er waarschijnlijk zo weinig zangertjes.

Vr[idag 29 mei
De vroege wandelaar meldde weer dat het leuk was, er was namelijk een
manns§s Grauwe Klauwier geziet bij de camping. Tijdens het ontbijt streek
er een groepje Gele Kwikken neer voor de tenten. In deze groep zaten wat
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Noorse Gele Kwikken en een mannetje Bruinkopgors. Deze groep gedroeg
zich onrustig en viel niet van dichtbij te bekijken. De onrwakende mens op
de camping deed de vogels opschrikken en de hele groep vloog verschrikt
Oostwaarts. De ontmoeting rnet de Bruinkopgors was dus voor slechts
enkelen een mooi begin van de dag. Onder het ontbijt vlogen de eerste
Wespendieven over en ook een mannetje Roodpootvalk verlevendigde de
maaltiid. Na het ontbijt viel het gezelschap uiteen, men ging Oostwaarts of
westwaarts, naar het strand of bleef bij de tent wat lezen of studeren. Vrij-
heid, blijheid was het motto, net als in andere jaren. Er werden plantjes
bekeken, zoals Maanvarens, Addertong en diverse orchideeën. Vlinders,
zoals Glasvleugelpijlstaart en Duinparelmoervlinder werden ook bekeken. De
zonnebrandolie-factor veel werd vaak gebruikt, evenals anti-jeukzalf en
pillen. Vrijwel iedereen zat onder de jeukbulten en rode vlekken, veroorzaakt
door de giftige haartjes van de Bastaardsatijnvlinder. Geen kruid was er tegen
gewassen. 's Avonds wa s er bewolking met een bui die misschien de
rupshaartjes van de begroeiing zou spoelen.

Zaterdag 30 mei
Bij het opstaan is het geheel bewolkt en de wind waait nog steeds hard uit het
oosten. Pas na het ontbijt breekt de bewolking en is het weer warm. Tijdens
het ontbijt flappen de eerste Wespendieven langs en een Roodpootvalk. Na
een paar Wespendieven reageert er bijna niemand meer, men mompelt met
volle mond, terwijl er op de Wespendief word gewezen "daar gaat er weer
een!" Spelende kinderen op de camping kijken omhoog en wijzen omhoog,
terwijl ze roepen "rrly'espendief"! Zo gewoon is dus vandaag de Wespendief.
Deze dag zou een super-Wespendievendag worden. Er zaten nog wat Rood-
pootvalken tussen en een vrouwde Grauwe Kiekendief, maar het meest
sensationele was toch de Schreeuwarend. Deze vloog vlak langs de camping
en werd door twee kraaien aangevallen en ook meeuwen vlogen achter de
Schreeuwarend aan. Door de vele lilespendieven blase geworden reageerden
zij niet meer op roofvogels (en laten we voortaan gewoon het woord roofvo-
gel gebruiken en niet het belachelijke stootvogel), maar zo'n superrover dat
ging de meeuwen toch te ver. De kraaien echter leverden het echte gevecht
om deze rover te verjagen. Door de vele aanvallen liet de Schreeuwarend zijn
onder, boven en zijkanten goed zien en met een onder de arend vliegende
Buizerd kon zelfs de grootte worden vergeleken. Het was een heuse
Schreeuwarend! Op de oostpunt waren de Roodpootvalken gestrand en zo
vlogen er daar 6 exemplaren rond. De bewolking neemt aan het eind van de
middag snel toe en weer op de camping teruggekeerd begint het vreselijk te
onweren en te regenen
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Zondag 3l mei
Het is geheel bewolkt, vrijwel windstil, maar nog steeds warm. De zon komt
snel door en maakt het broeierig, maar het eiland is wel opgefrist van die
buien. De Wespendieven zijn op, er worden er die dag slechts vier gezien.
Wel wordt een enkele Welriekende Nachtorchis bloeiend gezien. Een bui
regen doet toch wonderen. Iedereen ziet er uit als een aardbei, roodverbrand
en vol jeukbulten en vlekken. Het is zweterig weer, want het is 24 graden en
er zijn bijna geen vogels die de boel opvrolijken. Slechts een Visarend trekt
over en dus worden de tenten maar ingepakt, want die zijn inmiddels weer
opgedroogd. Bij de boot een vrolijke drukte, want ook voor niet vogelaars zit
het weekend er weer op en het was een geweldig weekend. Schitterend weer
en fantastische vogels, de excursieleiding had dat per ongelijk goed voor
elkaar en al de twaalf excursiegangers waren het er over eens, het was een
geweldig weekend.

Een week later was ik in de gelegenheid om het eiland weer te bezoeken. Na
een week was het een geheel ander eiland wat betreft de vogels. De Rotgan-
zen en steltlopers waren allemaal weggetrokken. Leuk was dat er op tweede
Pinksterdag (8 juni) plots zes zingende Roodmussen op het eiland zaten.
Allen tweede kj. mannetjes. De dag erna waren er nog maar twee.
Na het Hemelvaartweekend verdwenen de jeukbulten brj mrj na twee/drie
dagen vanzelf, maar na een halve dag op Vlieland te hebben rondgelopen, zat
ik weer helemaal vol en was het erger dan een week er voor. De rupsen
zaten nu ook op het Oostelijke gedeelte van het eiland. Zelfs op het droog-
gevallen wad en op het Noordzeestrand tegen de branding liepen de rupsen
van de Bastaardsatijnvlinder. Door voedselgebrek vertoonden zij Lemming-
gedrag en alleen de Koekoek was blij met de vele rupsen.
Het sortiment orchideeën was anders, want nu was het de Welriekende
Nachtorchis die massaal bloeide en ook de Sturmia kon worden bekeken.
Kon ik tijdens het Hemelvaartweekend 107 soorten vogels turven, met het
Pinksterweekend kwam ik slechts tot 73. Dit om een week verschil op
Vlieland aan te tonen.
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HOUTDUIF KANNIBAAL ?

lVillem Yan der Waal

Dit wordt een smerig stukje. Ilus als u dit leest tijdens de maaltijd raad ik u
aan oerst IIuaÍ even door te eten en daam pas verder te lezen.
Veel vogels zijn vleeseters, met name roofvogels. Ook niet-roofoogels, zoals
klauwieren eten vlees- Zeer bekend zijn naUrurl[ik de grote opruimers, de
kraaien en Eksters. In de grote stad, berucht om zijn hondepoep (Amsterdam
dus) vertonen de Eksters hun nuUig oprruimgedrag vaak als poepeters- 's
Morgens vroeg als er nog 6m1 $rsinig mertsen q straat ziin - afgezien van
politie, duistere figuren en vogelaars - kanje vaak de Ekster van hondepoep
zien eten, De met Bonzo, Frolic, of andere sooÍten overvoerde pitt-bulls,
bouviers, enz poepen vaak een deel van de hondebrokken direct weer uit.
Voor de ekster een lekkernij- Snrkken half verteerde pens bf hart: smikkelen
maaÍ.
Maar een gezande hond krijgt ook rauwkost van zijn baas. Mais en graankor-
rels komen er halfverteerd en voorgeweetÍ aan de achterkant er weer uit.
Lastig als je er als mens intrap, maar een delicarcsse voor de Ekster en
Huismus, die zoiets beschouwen als een door Tafeltie-Dekje geleverde
bestelling. Zelfs de Houtduif en de viezs stadsduif hebben de graan- en
maïskorrels in de hondepoep ontdekt. Een goed vooóeeld doet volgen.
Op 26 juni zag ik op de Radioweg in de Amsterdamse rilatergraafsmeer een
Houtduif van een platgereden stadduif eten. Spreeuw en Huismus zie ik wel
vaker eten van in Artis uitgeworpen dode dieren, die als maaltijd voor de
roofoogels en uilen zijn bedoeld, maar Houtduiven ...
Een aulo verjoeg de Houtduif, maar dezs, waggelde snel terug nzar àjn
overreden neefen begon opnieuw te pil*en. Dat is vreemd. Ik besloot de
duif voe[ie voor voe§e te benaderen en te bekijken tijdens zijn haute cuisine
maaltijd. Na enig geschuifel zag ik eindelijk wat er werkelijk gaande was. De
door de auto geplette stadsduif had een overvolle krop, gevuld met duive-
voer. De krop was door de wielen opengescheurd en de half verteerde inhoud
gulpte er uit. De Houtduif had dit in de gaten gehad en besloot het maal tot
zich te nemen.
Gelukkig , de Houtduif bleek dus geen vleeseter te zijn geworden. Hij toonde
zich slechts een lekkerbek en bovenal vegetarisch. Na zo'n zeven minuten
was het van zijn krop-inhoud beroofd. Als ik me niet sterk vergis vloog de
Houtduif weg terwijl hij een welgemeend, tevreden boertje liet. Dat het hem
wel moge bekomen.
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Wolligheid
en overbodige
weeties

Mariolein Bastin en Nico de Haan:
Kijk op Vogels om het huis en Kijk
op Vogels in de tuin. Uitgeverij
Sesam/8osó & Keuning, Baam.
104 resp. 92blz. | 24,50 per
deeltje. ISBN 90 246 4848 3 en 90
246 4849 1.

'Kijk op vogels' heet een serie van
twaalf boekjes, die voor de begin-
nende vog'elliefheber de voEels van
Europa voor het voetlicht brengen.
Nico de Haan van Vogelbescher-
ming schreef de tekten, Marjolein
Eastin maakte de tekeningen.
De eerste twee deeltjes nemen de
beginnende vogellieÍhebber heel
voorzichtig bij de hand. Eerst maar
eens in de tuin kijken, en om het
huis, en laat De Haan dan maar
uitleggen wat eÍ gebeurt. Dat doet
hij goed. eigenliik iets te goed.
want voor de mensen die de auteur
van de televisie kennen is het bijna
onmogelijk om de zinnen níet door
zijn stem te horen voorlezen. En dat
kan wat storend zijn voor diegenen
die zich ergeren aan De Haans veel.
vuldig gebruik van verkleinwoord-
jes en zijn vaak verkeerde uitspraak
van vogelnamen.
De tekeningen van Bastin doen

vaak nogal gekunsteld aan, maar
zijn waarschijnlijk door hun wollig-
heid weer prima geschikt om de
romantisch ingestelde beginnende
vogel- of natuurliefhebber te ver.
maken. De echte vogelaar vindt in
beide deeltjes weinig van zijn ga.
ding.
Een nogal oubollig verschijnsel dat
de laatste tijd wel vaker in natuur.
boekjes valt te bespeuren, is het in
de marge vermelden van'li\reetjes'.
Zeker de helft daarvan is overbodig,
de meeste zijn vervelend, veel zijn
flauw, en sommige ziin onjuist.
Voor wat ze bieden zijn de boekies
wat aan.de prijzige kant. Dat pro.
bleem valt deels op te vangen door
lid te worden vin Vogelbescher.
ming in Zeist. Men kijgt dan het
deeltje 'om het huis'gratis.

Guus van Duin
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE PERIODE
MAART T/M MEI 1992

Peter Scholten

Waarnemingen ov€r de periode juni t/m augustus 1992 gÍaag zn spoedig
mogelljk, in ieder geval voor 1 november, zenden aan: Peter Scholten,
Millingenhof 304, 1106 KV A'dam.

In dit blad verschijnen een aantal van de meest interessante waarnemingen
over een periode. Met ingang van 1991 wordt er eenjaaroverzicht gemaakt
van alle bdi de waarnemingensecretaris gemelde vogels.
Het verslag 1991 is te verkrijgen door f 7,50 over te maken op grro 5060400
tnv Vogelwerkgroep Amsterdam ovv "waarnemingen 1991'.

Roodkeelduiker
Geoorde Fuut

Roerdomp

Koereiger
Blauwe Reiger

Purperreiger
Ooievaar

Kleine Zwaan
Wilde Zwaan

Kolgans
Grauwe Gans

0843
124/
30-04
01-03
20{/.
13-O5

2145
26-05
l9-04
0l-05
0l-05
02-05
r743
18-03
04-M
r8-05
21-05
2545
28-05
0q-o+
07-03

I omg pmaal Rynland Havens \ry JJF FG
I Ymeer/Vijfhoek, WW
2 Botshol, Grote Wijhe, RV
I Halfiveg, FG
I omg VTC de Groote Braak, PD
I Boshol, FG
I Kleine Meer omg Zuiderwoude, FV
2 N Hugo de Vriescent, Pl Middenl, PB

10 nesten Sloterweg/De Ruif, PM
I broedpoging Westgaarde JB
mogelijk I broedgeval Bijenpark JB

I Diemerzeedijk, FG
I Z Diemen-Z. richting Gaasperdam, VOD
1 geland wei tuss AMC en Abcoude, WW
2 NO A.M.C., PT
L Z A'damse bos t.h.v. PW, JA
I Winkeldijk/\ir'aver, JIF v Zutphen JA
I Hugo de Vriescentr, Pl. Middenl, PB
I Zml Gein III, VOD
3 Bloemendalergouw, FV
9 NO VijÍhoek, VOD
2 ad,4 2kj Gemeenschapspolder, VOD
I Westgaarde vliegend, JB (laatste wrn.)
5 + 4 pulli Usselmeer thv vijfhoek JB

27 broedparen Waterland, FV

+23-0315

07-M
11-04
2244
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Indische Gans
Canadese Gans
Canadese Gans

Brandgans
Bergeend
Smient
Krakeend

Pijlsuart

Zomertaling

Krooneend

Toppereend

Brilduiker
Nonnetje
Grote Zaagbek
Rosse Stekelshart
Wespendief

Rode Wouw

Bruine Kiekendief

05-04 l
08+13-03 l
04-04 l
04-04 4
09-05 l
ll-05 2
OGO4 I
18-05 l
2G05 I

07-03 2
19-03 l
2t-03 3
2143 3
12-04 I ó
18-04 2
t7-03 l d
30-03 2 6,1 I
0244 2 6
ll-04 I d
t2-04 2
08-03 l d
15-03 I d
19-03 r
09-04 I d
t3-21-u l d
lG04 1 ó
2944 I ó
30-04+01-0537
l3-05
2t-03
I l-04
30-04
24-04
2t-03
2l-03
w43
28-05
29-05
3l-05
27-03
30-03

,FG
kerplas, WS

43

Halfweg
Bullewij

NW
Bullewijkerplas, FG
VijÍhoek, VOD
Bullewijkerplas, rÀrS

Osdorper binnenpolder, JB
Ten Z. van Abcoude, FG

paar + 6 pulli, Akersluis, A Romer
d Osdorperbinnenpolder, JB

Vanaf 2l-03 regelmatig waargenomen, max.
op 18-04, 70 Diemerzeedijk/Vijfhoek, FG
Bullewijkerplas, FG
Bretten/Groote Braak, PM
Buitendijks Gouwze, Excursie VWGA
\ifaterland, FG
Vijfhoek, WtJ/
Vijfhoek, FG
Omgeving Zuiderwoude, FV
Osdorperbinnenpolder, JB

Waterland ten Z. Yan Randorp, VOD
Bij Ransdorp, JJF
Spaarnwoude, FG
Gemaal Halfweg, JB
Halfueg, FG
Boezemgebied, PM
Bretten-Groote Braak, CC
Vondelpark, P. Rousset.
Groote Braak, SC
Iange Bretten, IJF
Botshol, Grote Wijhe, RV

20 6,4 9 Botshol, FG
30 Gouwzee, Excursie V\MGA
2 d, I 9 lJsselmeer thv Vijftroek, JB

50
2

12

I
I
I

I
ó'
I
d
o
o

Gouwzee, FG
Diemerzeedijk, FG (laatste waarn.)
Uitdam, Excursie V\ryGA (laatste waarn.)
Gouwzee, Excursie VWGA
Bullewijkerplas, FG
Gein III, VOD
Corn. Irlylaan, PM
Diemen-Z (hoog schroevend), VOD
Gein III, VOD
Frankendael, WW
Territoria: Bretten e.o. I paar;
Oeverland Nieuwe Meer I d met 2 I

N
ozo

05-03 lw Binnenkadijk,WW
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Bruine Kiekendief

Blauwe Kiekendief
Havik

Ruigpootbuizerd
Visarend

Roodpoowalk

Smelleken

Boomvalk
Slechwalk
Patrijs
Kluut
Kleine Plevier

Bontbekplevier
Morinelplevier
Goudplevier

Temmincks Str.loper
Bonte Strandloper

Kemphaan

Bokje

I l-04
2745
2244
l8{3
09-04 +
u),23,27-5
0l-05
04-05
03-05
3l-05
t7-05

l0-03
oZ-u
03-04
04-04
02-05
l9{3
Regelmatig
06-03
07-44
Regelmatig
08{4
l9-04
22-M
l7-05
2245
22+30-05
28-05
07-03
04-05
l8-03
2t-03
05-04
3G.04

30-04
t7-03
t7-03
l7-03
2t43
29-03
25-04
30-04
2t-03
l0-04
I l-04

rd
rzw

80
18

42
L2

25
00
l oNo

I paar VijÍhoèk, JB
Diemerzeedijk, SC
Noorderweg, PM (laatst waarn.)
thv Sloterparkbad, PM

l9
I
IN
l9
2
I

I Diemerzeedijk, FG CC
I Botshol, RV
I W Oeverland Nieuwe Meer, JA
I Ydoorn, v. Zutphen, fam Andriese.
I NW Diemen-Z., VOD
I 6 zO Spuistraat rhv vijf Vlieghen, RV

l-2 ex
2
2NO
l-2 ex
2

2

I
2

Vloog DOOR de Spuistraat, uit richting CS.
Oeverland nieuwe meer, FV
Excursiepad, PM
Volendammerstr, Amsterdam-N., VOD
Binnengouw, FV
A9/Wegenwacht Badhdorp, PT (eerste wrn.)
Spreeuwenslaapplaats CS, M de Jonge

omg Bullewijkerplas/AMC en Houtrakpolder.
Bullewijkerplas, JJF (eerste waarn.)
Daveren, PM (efrste waarn.)

omg Bretten en Hoge Dijk (ZO)
Weiland Meerzicht, WW
Anna's Hoeve, RV
Osdorper binnenpolder, JB
Rangeerterrein Watergraafsmeer, LS
2 paar Tuinstad Nieuw Sloten, JB
I paar Lutkemeerpolder, JB
Diemen Zuid, RV
Diemerzeedijk, WW, VOD (eerste waam.)
Tussen Zwanenburg en Lijnden, VOD
Noordzeekanaal thv Machinew. PM
Buitendijks Gouwzee, Excursie VWGA
Houtrakpolder thv Uiterdijken, JB
Marken, FG
Marken, FG
De Nes, Waterland, FV
Rrjperweg, Waterland, FV
gehoord Gein III, VOD
Waterland, FG
Marken, FV
Binnengouw, FV
Marken, FG
Buitendijks Gouwzee Exc VWGA lste wrn.
Inlaagpolder, PT, PD, JB (max.)
Gein IIl, VOD

2

2
8

9N
500

30
I
I

84
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Watersnip
Houtsnip

Grutto
Rosse Grutto
Regenwulp

Wulp

Groenpootruiter

Witga§e

Bosruiter

Dwergmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Visdief
Dwergstem
Tortelduif
Koekoek
Steenuil
Velduil

Gierzwaluw
Uwogel

45

09-03
3G.03
0l-M
07-03
20-05
04-04
22-M
07-05
1G05
2143
274/-
30-04
?s44
30-04
r3-05
20-05
2r+2245
07-03
20-03
03-04
03+09-04
l8-04
22-A
26-0/-
27-U
3G05
30-04
0l-05
03-05
08-04
l8-04
ll-04
03-05
l l-05
21{/
0l-05
06-02
08-05
l3-04
2943
ll-M

03-04
03-05
22-05

I
I

r200
2
I
3

300

N
NO

Oeverland Nieuwe Meer, PM lste wm.
Frankendael, rir'W

Issac Gossenhof, Slotermeer, DBA
Bullewijkerplas, FG (max.)
Excursiepad, PM
VijÍhoek, vOD
Omgeving Ransdorp, FV
gehoord Excursiepad, PM
gehoord Huizingalaan/Haagseweg, PM
Vy'aterland, Excursie VWGA (max.)
Lutkemeerpolder, JB
Marken
Binnengouw, Waterland, FV
Omgeving Randorp, FV
Bretten Daveren, PM
Excursiepad, PM
Osdorper binnenpolder, PM
gehoord VijÍhoek overvliegend, VOD
Gein III, VOD
Iloutralgolder thv de Ringweg, PD
Lutkemeerpolder, JB
Slibvelden Noordzeeweg, Van Dijk
Noorderweg-west, PM
Halfweg, FG
Osdorper binnenpolder, JB
De Hoge DÍk (Asd-ZO) JA
Botshol, RV
Botshol, RV
Ydoorn, IA
Noordzeekanaal thv Machinew. PM
Westgaarde ovewliegend,
Buitengouw, Waterland, FV -lste wm.
Ydoom, IA
I paar Sportp Eendracht, JB -lste wm.
Diemerzeedijk, LS -lste wm.
Botshol, RV
Schiphol, VOD, WW
Waterlandsezeedijt/Binnenbraak, FV
Vondelpark, P. Rousset
Osdorper binnenpolder, JB
Achter Maxis, FG
Regelmatig Westgaarde, JB
Oeverland Nieuwe Meer, PT
Eendrachtpolder, JB

I
I
I
2
I
2
I

N

lz
2
2
I
I
1

1

I
9

12

1

20
I
I
I

I
I
I
I
2
I
2

I
1

Groene Specht

gehoord KlNoorddijk/Asv Poel PM
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Reigersbos, WS Ton Walraven
Reigersbos, WS
Schietterrein Diemerzeedijk, WS
Vijfhoek, VOD
Halfireg, FG -lste wrn.
vijfhoei(, VOD
D. Groenendijk e.a. med RV. Voor zover
bekend een nieuwe sooÍ voor de regio.
vijfhoek, vOD
vijfhoek,IB
Australiehavenweg-MCA, PM {aatste wrn
gehoord Vijfhoek, VOD
Excursiepad, PM -lste wrn.
Bloemendalerweeren, Waterland, FV
Diemerzeedijk, CC
Diemerzeedijk, SC
Vaalmuiden, PM -lste wrn.
gehoord Gein III VOD -lste wm.
Gein III, VOD -lste wrn.
zang Wiedijkpark, PM
Halfweg, FG
Lutkemeerpolder, JB
Weiland Meerzicht, W\il
Ronde Hoep langs de Oude waver, CC
Vijfhoek, WW
Frankendael, Dick Lublink
Vaalmuiden, PM
Waterland, Excursie VV/GA
Frankendael, LS
Ruigoordweg, PM
Corn lrlylaan, PM

Kuifleeuwerik

Boomleeuwerik
Strandleeuwerik
Oeverzrvaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw

Huiszwaluw
Boompieper
Waterpieper
Oeverpieper
Gele Kwikstaart
Noordse Gele Kwikst.

Nachtegaal
Blauwborst
ZwaÍe Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Tapuit
Beflijster

Kramsvogel

Koperwiek

Sprinkhaanzanger
Snor
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote KaÍekiet

Spowogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Firis

08+23-03 I
ot+22-05 3

09-03 l
07-03 1 NNO
t2-u 4
04-04 I ZW
30-4 en 1-5

l8-04
ll-u
07-M
2t-03
06-04
15-05
27-05
27-05
22-04
23-03
31-03
19-M
26-04
03-04
08-04
1 l-04
t2-M
16-0í
2t-44
2l-03
t4-04
18-04
20-04
3r-03

14-44
l8-04
09-04
29-04
2844
22-Os
26-05
01-05
28-M
20-04
18-04
18-03
04-04

k

NWI
I
4

I
8

ld
2
1

19

d

d
d

100t
20o

I
I

enkele zingend Oostoever Sloterpark PM,
laatste wrn.
Noorderweg, PM
Vijfhoek, FG -lste wrn.
gehoord Bretten MCA, PM -lste wrn.
Eendrachtpolder, PT -lste wm.
gehoord Gein III, VOD -lste wrn.
De Hoge Dijk (Asd-ZO) JA
Omgeving Kinselmeer, JJF
Oeverland nieuwe meer W, PD -lste wrn
Ringdijk bij Nobelweg, LS -lste wrn.
Bretten, PT -lste wrn.
Eendrachtpolder, PT -lste wm.
gehoord Plantijnpad, PM -lste wrn.
Diemerzeedijk, FG -lste wm.

I

U

2
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Goudhaantje 02-04
Grauwe Vliegenvanger 0l-05
BonteVliegenvanger 29-04
Baardmannetje

Boomklever
l1-04
07-03
08-03

Thv J.Israelskade 461, G Oreel
Frankendael, CC -lste wrn.
Frankendael, SC
Regelmatig omgeving Bretten. Diverse
waamemers.
vijfhoek JB
Zorgvlied, FG
Vondelpark bij theetuin. Aanwezig sinds,
aug 1991, P. Rousset
Zang Oosteóegraafpl., WW
Artis bij nestgat, WW
diverse Diemerzeedij k/Vij Íhoek, WW
Diemerzeedijk, FG
Halfweg, FG
Westgaarde, JB
Gaasperplas, DBA
Halfweg, FG
gehoord. Tribunebos, PM
Excursiepad, PM
Bloemendalerweeren, FV

4'.1

ó

1

1

1

I
I
2

Buidelmees

Wielewaal
Notekraker
Keep
Srjs

Ilsgors

19-03
02-0/.
12.04
02-05
03{5
28-05
lG03
2943
30-03
3G03
04-04

2

4
I
I
I

40

15

I

Nagekomen waarnemingen over vorige perioden:

Brandgans 08-12-91 20
Rotgans 08-12-91 5
Grote Bonte Specht 14-08.9 1

Grote Gele Kwikstaart 22-lO-91 1

waarneme§: IA Joop Andriese
IB Jan van Blanken
PB Paul Bohrc
CC C. Crommelin
SC S. Crommelin
PD Pietde Droog
JJF Joh. J. Frieswijk
FG Frank van Groen

Nespolder PM
Ydoom PM
Amstelkadey'Vechtstr. G. Oreel
vdHelsstr/vOstadestr. G. Oreel

'" 1,,

PM Paul Marcus
WS Will Schep
l,S Ludger Stuijt
Irf PauI Tak
FV Frank Visbeen
RV Ruud Vlek
VODVogeloverleg Diemen
WW Willem van der Waal

,AA



48 Gietzwaluw 30 (1992) w.2

ONTVANGEN LITERATUUR MEI-JULI 1992.

A. Natuurhistorisch bronnenmatcriaal m.b.t. de Avifauna van Amst€r-
dam en omstreken:

J. van Blanken, diverse stuk*en m.b.t. de vogelstand van de westelijke tuinsteden van
Amsterdam:
- Broedvogels Sloterpark 1991 ftwalitatieve inventaristie, 32 sooÍt€n vastgsteld).
- Inventaristie Eendrachtpolder en volkstuinen 1991 (44 soorten brcedvogels vastgesteld).
- Inventarisatie Lutkemeerpolder, Middelveldsche Akerpoldor, Begrasfrlaats Westgaarde e.o. l99l (55
soorten broedvogels).
- Ilsse waamemingen broedseizom l99l Íegio Amsterdsm.
- Boomkruiper 1991. (hmmaamemingen op zt6 lokaties in Amsterdam-Osdorp, AmsteÍdam Centrum, -Zuid
en Oost.

Diverse stukken m.b.t het vogelleven van de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Watergraafs-
meer, A'dam-Oost:
- D. Piet, Vogelwamemingen Nieuwe Oosierbegm&taaB f907-1982. (iotaal 9l mÍten, w.o. 47 zs*ere
broedvogels).
- E'J' Massing, Lijst van vogelsmÍten wffigenomen op en bovm de N.O. begraafutaats- Overgenom van
de Heren de Kruijf en D. Piet (smengsteld nov. 1960 m bewerkt door E.J. Msing, april f975).
- E,J. Messing, 17 Jmerslagen Netkasrjs Nieuwe Oosterbegraafulmts (1975- l99l). (incluief udrc
schaare br.vogels).
- E.J. Ma*sing ( mede op bsis vm gegwens van D. Piet), lijst van vogels van de Nieuwe Oosterbegrof-
plaab, f936-1992, (status-mduiding m.b.t. 112 sorten, w.v. 47 sooÍten broedvogels).
- L. Stuiit, Broedvogels vm de Nieuwe Oosterbegraafulaats (1936, 1947, <1992, en 1992). rotaal 55
soÍtÈn, w.v. in 1992
38 broedsnd. O.a. 3 pmr Bonte Vliegenvmgere in 1992, broedvogel sinds 1980.

Diverse stukken m.b.t. broedbiologie en inventarisatie van Gierzwaluw Apus apus:
H, KeizeriVWG Oost-Veluwe, Inventaristie van gierzwaluwen op de Oost-Veluwe. Apeldoom, mei 1980.
M. Mourmans-Leinders/Werkgroep Giewaluw van I.V.N. Rmsendml (1991), Giewaluw Apus apu.
Op de bres voor Gieravaluw. (Inteiliew met mevr. Marjos Mourrnms-Leinders, uit een platslijke
Roosndaalse krant).
Is dit de laatste zomeÍ voor de gierrualuw? (Interuiew met G, Schuitemaker, Brederodestr. A'dm) in Echo,
I juli 1992.

C.I. Hazevoet, (lijst van) Ornithologische publicaties van C.J. Hazevoet. w.o. zijo
geluidopnamn.

P.B. Iansen, Omithologische archieven 1926-1981. (geordend en ondugebrcht in de Ptmtagebi-
bliotheek).

Daaruit opgenomen in het VWGA-vocirjursfenologie-archief een tweede set van:
P.B. Jansen, OveÍzicht vm de waamemingen aan trekvogels (1954-1968), Verslagen m,b.t- de vmqlaarsfe-
nologie van zomenogels vm de StudiekÍing vmr Oecologie en Phmnologie vm het K.N.M.I.
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Brief van D. Lublink d.d. 17 mei 1992, met le waarnemings-data van 8 vogelsoorten in
A'dam 19861992.

Brief van Prof. dr. K.H. Voous d.d. 4 juli 1992, m.b.t. 9 Amsterdamse amateur-omitho-
logen van vroeger.
metbiilage:LevensbeschrijvingvanR.J.Benthem (geb. l9l1;woondeteAmsterdam 1923-1937),

Op basis van kopieën van artikelenreeksen in kranten zijn twee VWGA-bundels samenge-
steld:
- Jac. P. Thijsse, In het Vmdelpark. (cahier ma alls wat Thijsse over het Vondelpark heeft geschreven).
- J.G.S.Overmaat, Zwerftochten m veÍellingen vm een vogelvrimd. Een slectie van 95 omithologische
krmte-sÍtikelen van de Amsterdare ondemijzer/vogelu Jm Overmst (1911-1984), met omithologische
biografie eo Frblicatielijst.

Diverse nota's aan de Gemeenteraad van Amsterdam,m.b.t. natuur- en dierenleven in de
rqgio Amsterdam:
- Notitie vrn het madslid Cnmp Kopms, getiteld: Polder Merzicht als NatuuÍreservaal (3 nov. f 987).
- BuÍgerlÉester & Wethoudere vm Amsterdam, Prodvic op de nota van de raadsleden Cnoop Koopms en
Papineau Salm, getiteld: Fauabeheer a jrcht in de gemënt€ Amst€Ídrm (31 mei 1989).
- Nota vr! het raadslid R. vm Duijn, getiteld: De WateÍleidingduinen, vao wingewest naar natuumnume$t
(22 nov. 1989).
- Burgemeester & Wethouders vm Amlerdam, Pmdvic op de notitie vil het rodslid Cnoop Koopms,
getiteld: Polder Mezicht als NatuurcÍvalt (8 febr. 1990).
- Burgemeester & Werhoudm van Amterdm, Preadvis op de notr van de rodsleden Cnoop Koopms en
mevÍ. de Wasrt-BakkeÍ, getiteld: Dieren in de stad (14 nov. l99l).

Stadsdeel Amsterdam-Noord/Bureau Nieuwland, div. stukften m.b.t. natuurontwikkeling in
A'dam-Noord:
- Inventarietie vel potmtiAe na§lurwada in Amterdam -Noord.
- ontreÍp vsn een Ecologishe hoofdstructuur Amsterdam-Nmrd. (uni/juli 1992).

B. Ontvangen regionale tijdschriften en overige publicaties:

Aruer (Yogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) juni 1992 nr. 2
- Waar is de Kuifleeuwerik gebleven? Eind 7O*rjaren op Noord Veluwe nog broedvogel, thans ver«lwcnen.
- Een oehoe. 5 mei 1992 1 ex. te Emelo, verbleef ook enkele dagen te Nunspeet. ook I te Enschede,
kolonisatie-voorhoede?

De Duiwtag (VWG Katwijk) jrg. 6, 1992 nr. I
- Big days op de fiets, 16 mei 1992. I Katwijks tez,m zag 93 soorten, totaal > 100. In de regio Haarlem
l2l soorteo.
- Beperking visserij nadelig voor Audouins meeuw. Vmgsbeperking door Spmse vissers bracht voedselge-
brek.

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 7 nr. 2, mei 1992
- Sovon-Distrikts Nieuws. Brced(poging)o vm Gnuwe Kielendief, Slechtvalk en Ruigpootuil. Toename
Roek.
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De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland)jrg. 12, juni 1992
.. Honderd mo"l het Twiske rcnd: Wateruogeltrends 1976-1992. Toemme WaterÍel.
- I:pelars uit de Oostvardereplas*n fourageren in Noord-Holland. M. n. in N. Zaanstreek en N,
Waterlmd.
- Bijrcndere wmemingen, 2l Uslmds Grutto's in Wrtedand op 14 aprit 1992.

De Grauwe Gars (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 8 nr. I
- Ringveslag KrcmlmtpaÍk 1991. 39 mÍta gevmgm, wuronder o.a. 7 Grote Bonte Spehten.
- Orchideën in Zuid-Flevoland. Vier verschillende soorten op het Muiderzand aangetroffen.
- Broedvogels vm het Beatrixpark, Àmre. 4 pr. Tortelduif, 3 p. Wielewael, Fluiter en Appelvirk.

De Grwter §ogelbeschermingswacht Zaansreek) 16e jrg. nr. 3, juni 1992.
- Dag duin§c, dag pier, dag vogels. In najaar start de aanleg van recreatiecomplex en jachthaven aan
Zuidpier Umuiden.
- WateruogeltelliÍgen 1988-1990. Twn de 25.0fl) €o 32.000 SmientÈn getetd.
- Wulpen itr de 7-^ístrek. Tot 200O ex. ovesinteren in de 7^-nstreek, slapen in het Woír€Í ea
Jisperueld.

De Kleinc l/t (VWG Alkmaar en omstreken) jrg.
- Zmtrek de. 1991-febr. 1992. Middm januri mssale verplaatsingm vu duikere (bijna 1000, relatief vel
Preld.).
- Sneeumil tusn Heilm en Egmond Binnen op 5 april 1992. Al enige dagen mwezig, andeÍ er. dm
MNlakte?

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 35e jrg. nr. 3, juli 1992.
- Trek over telpost Utrchtse Heuvelrug najur 1991. Kleine jager op 7 sept., trckt w.s. mer door
bimenland-
- Vogeltrek Imgs de Nedeilmdse Kst. Overzichtsartikel over revogeltrek van Coes Cmphuysn.
- Eerete wmeming vm de TerekniteÍ vmÍ UtÍecht. l7 rei l99l I ex. nabij Houten. 9e mvarde Ned.
geval-

Meerkoet (natuur- en Milieufederatie Wierhaven) nr. 2, juni 1992.
- Zmgdieren op de Afsluitdijk. Totaal 8 smÍtetr, w.o. drie dijkondermijnende: Muskusmt, Konijn, en Mol.
- Zwarte Stemenonderzoek 1991. Tellingen vm slaaptrek naar het Balgzand. Max. +90.000 ex. geteld 23
aug.1991.
- Iadelijk onderrek nmr eischaal kwaliteit bij vogels in netksqies.

De Mourik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 18 nr. 2.
Themumer over vogelreiren, nar de Fms Alpen, Falsterbo, Andalucië, en Oost-Europa.
ret o.a wumeming van @n Iammergier nabij Ronda, juni 1990, en Dwergaalscholver ftroedend?) in
Hongarije,.iuni 1991.

De Skor (VWG Texel) jrg. 1992 nr. 2
- Nieuwe kden. 14, w.o. Jm Wolkes.
- Vliegen vangen. Toenemende herrie vm spoívliegtuigic op Texel, 22600 vliegbewegingen in 1988.
- Wmemingenrubriek. Murt '92 o.m. verbl. I Kleine Zilverreiger en I Kmvogel,2g mí le w. Kleine
Burgemester,
De Skor jrg. 1992 nr. 3
- Welke hufter vemilde de Slufter? Mimtens 300 dode zevogels en I bruinvis door olielozing febr. 1992.
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- Waarnomingenrubriek. Go Texel! Mede dmkzij oostenwindm reeks van bijzonclere voo{aarswumemin-
gen: een dode Dikbekzeekoet op 18 april, sneeumil 2t april, mametje Koningseider in de slufter l0 mei ,
TeÍ€kruiteÍ op 2l mei, Grielen op 23 mei en 3 juni, tmminste 25 Roodpootvslken 2e helft mei, *n
duizendtal lilespendieven m.n. 29 en 30 rei.
SOVON-Nieuws (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 5ejrg. nr. 2,
juni 1992.
- BSP-broedvogels. De CBS-computer s?uit de ë6!e mltaten uit van en aantsl meeÍjsrig gètelde
kolonievogels.
- Puat Transect Tellingen ia l99ll92: Spreuw & Kievit in de zomer, Kolgans & Smient in de winter meest

Fteld.

De Tthgiaan (Tringa, Vrir'G Schagen) l5e jrg. nr. 3, mei 1992
- Niew tijdshrift. Nieuw opgerichte St. Irpelar komr met Nieuwsbrief 'L*pelblad'. In l99l >520
broedpaar in Nededand.
- Grafelijkheidsduinen bij Den Helder gered. 50 ha. duin verwoÍven door N.Hollands bndschap, wordr
geÍ€struÍ€eÍd.

De Wnterkoning (VWG Castricum) jrg.27 nr. 2, juni 1992.
-Vinkenbaan Castricum" jmerslag 1991 m onderzoeksplan 1992. llg soorten gevangen, w.o, veel
steltlopors.
- Nieuls ovs de Ivoorsnavelspecht. In Oosr-Clba dil vmjur enkel vere fourageersporen, en oolbossitg
vrslg€steld.

,*nsterdana Milieu (MiJielcentÍum Amsterdam) apÍn 1992.
- Weer rrer hardhout gebmikt in AmsteÍdare woningbouw. Venwege prijsstijging naaldhout.

- De Groenbewuste Amsterdammer (Kontaktblad IVN Amsterdam) l2e jrg. nr. 2, juni
tw2.
met infomtie over divm mtuurymigingen ia Amsterdam, als de afdeliog Amsterdam valr het M,
de Vrieadea van het Gasperplaspark, de Vemiging 'de Ruige Hof , de Biologie Vereniging A.EsteÍdsm eo
de Netuurclub Gein.

Instituut voor Bos- en NatuurondeÍzoek (IBN-DLO, voorheen het RIN), Jaarverslag 1991.
met voortgangsverelagen van onderzoek naÍ o-m. mtalsontwikkeling en schadelijke effecien van gmren,
geognfisch- rcologisch onderzoek vm weidevogels, de ecologie van de stad, en natuuilijker groenbeheer in
Nederlmds gemten.

J.D. Gabor (Staatsecretaris van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer), wijzigiog vao de
Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Natuurbsschermingswet. Memorie van Antwoord (ontv. 6 mei 1992).
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vergade{aar l99l-l99Z,TK?2201 w.5.

Bovenstaande tijdschriJfen en rapporten circuleren in een leesmap onder
leden vut de VWGA. Voor deelnarne actn deze leeskring kan men zich
opgeven bij Henk dc Groot, tel. &14014.

sinds mei 1992 is de tijdschrifiencollectie van de vogelwerkgroep Am.sterdam
verbonden met de tijdschirtencollectie van de Nederlandse omithologische
Unte in de Plantagebibliotheek, Plantage Mtddenlaan 45a (en daar te
raadplegen op werkdagen), terwijt een resterend deel van de tijdschrifien



52 Gíenwaluw JO ( I 992) nÍ.2

toegevoegd is aot de tijdschrifien-verzaneling van de Stichting Heimans en
Thijsse Bibliotheek & Archief, in het Hugo de Vries CenÍrurn, Plontage
Middenlout 2 c (geopend donderdagavond en vijdag , tel. 6228115).

In beide bibliotheken kwtnen tijdschrifien ook geleend worden (max. 4 jrg.
per lening).
De bibliotheek en het archief van de WVGA is op afspraak te raadplegen btj
Ruud Wek,
Spuistraat 3U,1012 W Amsterdam, tel. 627fr24/5254781.

NIETIWS OVER DE GRASPIEPER

De Graspieper is het tijdschrift van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland (SVN), waar ook onze VWG aan deelneemt. Er worden
artikelen geplaatst over de resultaten van onderzoek en beschermingsaktivi-
teiten die meer van plaatselijk belang zijn. Het laatste nummer is zeer
gevarieerd. Het bevat onder andere artikelen over:
- het voorkomen van de Slechtvalk in Noord-Holland;
- het voorkomen van de Morinelplevier in Noord-Holland;
- de ontdekking van een nieuwe ruiplaats van Kuifeenden langs de Afsluitdijk;
- het voorkomen van de Rouwkwikstaart in Zuid-Kennemerland;
- het voedsel van de Kerkuilen die zich enkele jaren weer in Noord-Holland hóben
gevestigd.

In de rubriek Opmerkelijk? worden waarnemingen van opvallend gedrag
gesignaleerd. Deze keer bijvoorbeeld het broeden op de grond van drie paar
Blauwe Reigers in een rietveldje bij Venhuizen. In de rubriek Bijzonder
waamemingen geeft iedere keer een overzicht van de waarnemingen van
schaarse en zeldzame soorten in geheel Noord-Holland. Hierin vindt u deze
keer bijvoorbeeld een overzicht van de talloze Wespendieven die dit voodaar
onze provincie passeerden.
De Graspieper verschijnt vier maal per jaar in een omvang van minstens 40
pagina's. Het is altijd ruimschoots geillustreerd met veelal schitterende foto's
en tekeningen. U kunt zich op dit blad abonneren doorfl9,5O over te maken
op gironummer 22 29 714 var, de stichting Samenwerkende Vogelwerkgroe-
pen Noord-Holland te Assendelft. Ook kunt u een proefexemplaar aanvrageo
bij: Jeannet Tuinman, Nieuwe Weg 93 , 1531 AC 'Wormer. 12982-5296

Voor meer informatie over de vogels van Noord-Holland: lees naast
dit blad Deqd$4ac


