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EXCI]RSIES

zaterdàg 20 februari : Brouwersdam e.o. (Zeeland).
Weer eens een auto-excursie, maar goed, we car-poolen, dus het moet
kunnen. Horden Earrzer, wachten op ons, alsmede allerlei zeeduikers, futen,
plevieren, etc. Vy'e vertrekken om 7.00 uur vanaf het Stadionplein. Opgave
bij Ellen.

zaterdag 20 maaÉ : Waterland-Oost.
Om het begin van de lente te vieren, fietsen we Waterland en Marken rond.
Dit onder het genot van een schraal, doch aanwezig zonnetje, dus geheel in
tegenstelling tot afgelopen maart. We vertrekken om 8.00 uur vanaf het
begin van de Zeeburgbrug, brj het tankstation op de Zeeburgerdijk. Opgave
vooraf is niet nodig; we vertrekken dan ook stipt op tijd.

ztterdag 17 april: Nationaal Park 'De Hoge Veluwe'.
Wegens groot succes geprolongeerd. Vorig jaar leverde deze excursie een
flink aantal soorten op, welke men in Amsterdam en omgeving niet snel zal
vinden zoals de Boomleeuwerik, Geelgors, Raaf en niet te vergeten een paar
Appelvinken. Ook werd door sommigen de Zwarte Specht gehoord. Daar-
naast ook soorten als Grote Lijster, Eqlp Ïkpvanger, Fluiter, diverse
mezensoorten enz. Alles bii ohr 6iö,4l*a;iÈreden om het nog eens over
te doen.
We vertrekken als vanoudr vaaeÍhct l[floo;Èin, dit keer om 7.(X) uur.
Vanaf de ingang van het park maken we een wandeling naar het restaurant
'De Koperen Kop', alwaar we een fiets lenen en vervolgens het park
rondrijden. Van te voren opgeven bij Ellen.

22-23 mei. Hemelvaartweekend op Vlieland.
Een traditioneel weekend dat iedere keer weer anders, maar steeds weer leuk
is. We kamperen op camping'De Lange Paal'. Voor dit terrein is in princi-
pe een kampeerbewijs (verkrijgbaar bij de ANWB) vereist, dus als je er een
hebt, neem hem mee.
'Vrljheid, blijheid' is over het algemeen het motto van dit weekend. Dit
betekent uiteraard ook dat je later mag komen en eerder weggaan. Je kunt
samen met anderen op pad gaan, of inje eentje en dan 's avonds onder het
genot van een borrel je ervaringen uitwisselen. Wat betreft eten zorgt
iedereen voor zichzelf, al is in onderling overleg natuurlijk weer van alles
mogelijk. De vaartijden van de veerboot zijn op dit moment nog niet bekend:
dus bel Dik als je mee wilt; als je mee wilt rijden of als je plaats hebt om
iemand mee te nemen.
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zuteÍdag 19 juni: Duin & Kruidberg.
Een wandeling door een gevarieerd landschap. Het gaat van loofbos via
gemengd loof- en naaldhout dat alsmaar schraler wordt naar een vegetatiety-
pe waar Duindoorn overheerst. Dan nog het jongste duin met wat helmgras,
het kale strand, en dan de zee.
Je hoeft geen vogelliefhebber te zijn om van deze wandeling te genieten, al
helpt het wel; iedere biotoop heeft zijn eigen specifieke vogelsoorten.
Opgave vooraf bij Ellen, vertrek van het Stadionplein om 7.00 uur. Het is
een terrein van Natuurmonumenten, dus neem je lidmaatschapskaart mee.
Voor niet-leden zijn toegangskaarten aan de ingang verkrijgbaar, bovendien
mag ieder lid één introducé meenemen.

KOMTALLEN!!!

Ellen de Bruin
Dik Brijs
Gerard Blommenstein

020-624rt23
020-6201t34
020-645t092

tBqr : : í'.",,.

COT{IA,CTAVONDEN'

maandagavond 15 februari 19.45 uur - 22.15 uur
Een echte CONTACTAVOND. Leden van de vogelwerkgroep vertellen over
hun vogelactiviteiten. We doen dat in de vorm van een markt, waarbij
iedereen de gelegenheid heeft om bij verschillende tafels te gaan zitten,
vragen te stellen en in gesprek te komen met de 'informanten' en elkaar.
In elk geval hebben de volgende personen toegezegd te komen:
x Ruud Vlek - Huiszwaluwtelling en het historisch archief
* Peter Scholten - De waarnemingen rond Amsterdam
* Ton Eggenhuizen - Het moeizaam lopende project van de broedvogelatlas
Amsterdam
* Paul Marcus - Zijn activiteiten als vogelconsulent, slaapplaatstellingen van
de Blauwe Kiekendieven en de los vaste inventarisatie van het V/estelijk
havengebied
x Jolanda Ebeling Koning - Gierzwaluw-actie in de Kinkerbuurt
* Dik Brijs - Inventarisatie van het Flevopark
x Frank van Groen - Inventarisatie bij Halfweg
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x Iemand van het VOD
* Ronald Hofmeester - voorjaarsfenologie
* Frank Visbeen - Inventarisatie van de Noordkant van het Amsterdamse Bos
en weidevogelbescherming in Waterland
x Martin Melchers - Zijn activiteiten als ecologisch medewerker bij de
gemeente en de relatie gemeente - VWG.
Tijdens deze avond zal Peter Scholten zijn nieuwste dia's vertonen. NB Wie
verder nog die avond wat over zijnlhaar activiteiten wil vertellen is natuur-
Iijk welkom. Neem even met mij contact op (6761997).

woensdagavond 31 maart 20.00 uur - 22.00 uur
Daar leden van de vogelwerkgroep Amsterdam met een actie zijn gestart om
de broedgelegenheid van de Gierzwaluwen in Amsterdam uit te breiden,
besloten we mee te gaan doen aan het SOVON-onderzoek naar het broedbe-
stand vaD de Gierzwaluw (zie elders in dit nummer). Mark Bakker, de
coördinator van het SOVON-project, houdt een inleiding en vertoont de
boeiende film DEVILBIRDS. Dit deel van de avond is zeker ook interessant
voor wie niet aan dit onderzoek wil deelnemen. Daarna zullen we proberen
tot afspraken te komen. Aan dit inventarisatie-onderzoek kunnen ook begin-
nende vogelaars meedoen!

Alle avonden worden gehouden in de PLANTAGOZAAL van het ANMEC
(Amsterdams Natuur- en Milieu-Educatie Centrum, Plantage Middenlaan
2E (bellen bij het NME).
Je kunt al vanaf 19.30 uur terecht in de zaal om te helpen met koffie, thee
en stoelen zetten.

Dana Constandse

JAARVERGADERING

De jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING van de Vogelwerkgroep zal
gehouden worden op donderdag 11 maart in de Plantago-zaal van het
ANMEC. Agenda en stukken zullen eind februari aan alle leden worden
toegezonden.
Belangrijke onderwerpen voor de vergadering kunnen - het liefst voor 18
februari - schriftelijk worden ingebracht, zodat we er nog aparte agendapun-
ten van kunnen maken.
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WIE ?
- Daar Ruud Vlek het komend jaar weinig tijd heeft, is het bestuur op zoek
naar een invallend bestuurslid, met als verantwoordelijkheid de coördinatie
van excursies en contactavonden.
- We zoeken nog een aantal mensen die om beurten tijdens een contactavond
voor de gang van zaken willen zorgen (koffie zetten, gebouw afsluiten enz.).
Vraag eens vrijblijvend om inlichtingen! Bijvoorbeeld telefonisch bij de
secretarts: 6761917

ONDERZOEKEN VWG VOORIAAR 1993

*Amsterdamse Bos
De winter is nog volop aanwezig maar nog enkele weken en de voorjaars-
zang breekt weer los. De noordkant van het Amsterdams Bos wordt traditie-
getrouw ook in 1993 weer geïnventariseerd op vogels. Van weidevogels tot
bosuilen: kortom zeer aÍwisselend en vogelrijk. Wilt u het avontuur proeven
dan kunt u altijd een afspraak maken om met één van de ervaren inventari-
seerders mee te gaan.
Contactpersoon: Frank Visbeen, Dintelstraat 4lÍ, 1078 VS Amsterdam. tel:
6750907

* Lange Bretten
De Lange Bretten wordt al een geruime tijd geinventariseerd. Ook in 1993
wordt dit moerasgebied weer bekeken. Frank van Groen kan nog wel wat
hulp gebruiken dus!?
Contactpersoon: Frank van Groen, Tilanusstraat 50/I, 1091 Amsterdam. tel:
6653852

* In 1993 zijn er plannen om de Gierzwaluw - de Amsterdamse vogel bij
uitstek - te inventariseren. Bent u geinteresseerd, kom dan in ieder geval
naar de contactavond op 31 maart- Verdere informatie volgt.

* In dit nummer vindt u de fenologielijst bijgesloten. Noteert u astublieft
data waarop u weer de verschillende zomergasten in de regio voor het eerst
aantreft.

x Uiteraard zal ook in 1993 de Huiszwaluw weer geteld worden. Voor
inlichtingen kunt u bij Ruud Vlek terecht (tel: 62779024).
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HUISZWALUV/EN (DELICHON URBICA) ROND AMSTERDAM I98I-I992
EEN TUSSENBALANS

Ruud Vlek

Al twaalf jaar worden door waarnemers van onze Vogelwerkgroep jaarlijks de

kolonies van Huiszwaluwen in de regio Amsterdam en omstreken geteld.

Hierdoor is op meerdere vestigingen van deze soort in onze regio de ontwikke-
ling van de Huiszwaluwenstand goed te volgen. Het onderzoek vormt onderdeel
van de jaarlijkse landelijke telling van Huiszwaluwen georganiseerd door Herman
Leys en Dick Jonkers van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (thans omgedoopt
tot Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO). Dit onderzoek is mede

ingegeven door de vrees, dat de soort behoorlijk achteruit gaat in Nederland.
Daar eerdere tellingen slechts korte jaarreeksen omvatten, leek deze vrees

aanvankelijk bevestigd te worden. De laatste jaren lijkt echter de Huiszwaluw
weer wat uit het dal van het midden van de jaren tachtig omhoog te kruipen.

Populatieschommelingen.
De gegevens waarover we beschikken laten helaas weinig vergelijking toe met
eerdere decennia m.b.t. het voorkomen van de soort in de regio Amsterdam.
(Misschien zou er door systematisch verzamelen van incidentele tellingen van

afzonderlijke waarnemers een beeld gereonstrueerd kunnen worden van het
vroegere voorkomen in de regio). Volledige tellingen beperken zich tot de eerste

drie jaar van de jaren tachtig en de jaren 1989-1992. In de jaren 1981-1983

broedden er jaarlijks zo'n 500 paar Huiszwaluwen rond Amsterdam. In de jaren
1984-1986 deed zich in enkele kolonies een merkbare achteruitgang voor,
waarvan echter wegens onvolledige tellingen de totale omvang niet duidelijk is.
De inschatting van Zomerdijk in Broedvogels van Noord Holland (Ruitenbeek,

Scharringa en Zomerdijk, 1990, p. 322) dat de Huiszwaluwenstand in onze regio
met 50Vo zott zijn verminderd, is echter overtrokken (een onvolledige telling
werd voor een betrouwbaar totaalcijfer gehouden). Wanneer men de totalen van
onvolledig getelde jaren aanvult met schattingen van niet getelde vestigingen, lijkt
de teruggang in de stand in de jaren 1984-1988 zo'n25-307o te hebben bedragen.

Vanaf 1987 zet echter alweer een gestaag herstel in, waarbij in enkele kolonies
het niveau van begin tachtiger jaren aan het eind van het decennium zelfs al weer
overtroffen wordt (vgl. tabel l). Aan het begin van de jaren negentig vlakt dit
herstel in sommige kolonies weer enigszins af, terwijl vooral in Waterland het
herstel zich sterk doorzet. De huidige stand van 450 paar is nu nog maar I0%
lager dan die van het begin van de jaren tachtig, toen Kees Hazevoet de eerste

integrale regionale tellingen organiseerde (Hazevoet 1981, 1983 en 1984).
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Tabel 1. Aantal nesten van Huiszwaluwen op diverse plaatsen rond Amsterdam 1981-1992
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legenda - = niet getold/gecn 8È8 vffi.
De hrren hatjs geplaaEte maabiiÍm 1984-l*9 bcreíïen mvolledige Elling6: vffi en vorgelijking mt jam met
volledige tellinga mct mn doe ciiÍm vemsdsa ret shatinga nb.t dc niet gcEIde koloi6.

Ontwikkeling op diyerse vestigingsplaatsen.
Een aantal lokaties werden in de tachtiger jaren kennelijk minder geschikt voor
Huiszwaluwen. Bij een afrremende populatie-ontwikkeling lijken kleine kolonies
daarbij het eerst het veld te ruimen. Zo verdwenen in de jaren 1983-1984 de
vestigingen in Duivendrecht, Tuindorp Oostzaan, Schellingwoude, de Spaarndam-
merbuurt, en Amstelveen (hier wegens sloop van huizen). In de tweede helft van
de jaren tachtig verdween ook de kolonie aan de Oude Meerdijk bij Schiphol
Oost wegens sloop van huizen.
Bij elkaar waren deze vestigingen in hun beste jaren goed voor zo'n 55 paar.
Tegelijkertijd vertoonden de verspreide vestigingen in nieuwbouwstraten van
Slotermeer een gestage achteruitgang. Terwijl hier in de jaren 1976-1978 in 16
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verschillende straten nog zo'n 60 paar Huiszwaluwen broedden, was deze stand

rond 1989/1990 gereduceerd tot minder dan l0 paar in l-2 straten. Een soortge-
lijke ontwikkeling deed zich voor in de bebouwde kom van Diemen waar in het

begin van de jaren tachtig nog 30 paar aan nieuwbouw broedden. Begin jaren
negentig resteren hier nog slechts 2 paar.
Verstedelijkingsprocessen maken dus bepaalde lokaties in de loop der jaren

ongeschikt, en drukken de Huiszwaluwen weg naar een opschuivende stadsrand.

Al eerder zagefi we dit gebeuren met een Huiszwaluwenkolonie aan de rand van
Amsterdam-Zuid/ Buitenveldert. Dertien jaar na het begin van de bouw van
Buitenveldert (1960) trof Wouter van der Weijden tijdens de eerste Sovon-At-
las-tellingen aan de rand van Amsterdam-Zuid nog relict-kolonies Huiszwaluwen
aan (Stadionkade/Donarstraat, Watteaustraat, Prinses Marijkestraat, Beethoven-
straat en Vy'ielingenstraat; vlgs. de archieven van de Vogelwerkgroep Avifauna
West-Nederland totaal 25-35 p.). In de tweede helft van de jaren zeventig ztin
deze vestigingen verlaten. Ondanks een opmerkelijke gehechtheid aan een

vestigingsplaats, blijken kolonies wegens insluiting door teveel bebouwing en

ontbrekende landelijke elementen (die voedsel en nestbouwmateriaal verschaffen)

uiteindelijk het veld te moeten ruimen. Maar kennelijk kunnen ze dat zo'n 15 jaar
uitstellen.
Het herstel van onze populatie Huiszwaluwen beperkt zich dan ook tot de
kolonies in het landelijke veenweidegebied, in het bijzonder Waterland, Badhoe-
vedorp, en de polders langs het Noordzeekanaal, ten westen van Amsterdam.
Alleen in Amsterdam-Noord wisten Huiszwaluwen zich goed te handhaven aan de

dorpsrand van Nieuwendam.
Er blijken zich dus op de diverse vestigingsplaatsten verschillende, tegendraadse
populatie-ontwikkelingen voor te doen: nl. toename in het landelijk gebied,

stabilisatie aan de stadsrand, en achteruitgang op plaatsen met voortgaande
verstedelijking (vgl. tabel 2).

Tabel 2. Verschillende populatietrends in landelijke en stadsrandlokaties:

1981

Oost Watcrl&nd 152
Nieuwc Merdijk, Bsdhoevedorp 65

Slotem@r 33

Dichtheden per kwartblok.
Om de dichtheid te bepalen en om de verschillende vestigingsplaatsen daarop
onderling te kunnen vergelijken is gekozen voor de maateenheid van het gemid-
delde aantal nesten per Atlas-kwartblok (een kwartblok is een kwart van een

atlasblok van 5 bij 5 km. en is dus 6.25 km.2 groot). Op deze manier kunnen

t982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 l99l 1992

159 120 82 El - 69 85 79 t» 160

84 82 80 63 80 83 n 80 89 81 85

272624119t44558
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onze uitkomsten ook nationaal worden vergeleken met de resultaten van het

landelijk onderzoek van H.N. Leys en D.A. Jonkers.
Leys en Jonkers berekenden voor beneden Noord-Holland een gemiddelde

dichtheid van20 Huiszwaluwennesten per kwartblok (Leys & Jonkers 1992). En

hoewel dit ook het algeheel gemiddelde is voor onze regio (precies is het

ongeveer 19), halen van de ruim 50 kwartblokken echter feitelijk nog geen tien
dit gemiddelde.

De atlaskwartblokken{abel geeft de gemiddelde dichtheden van de Huiszwaluw
per kwartblok in onze regio, berekend over de jaren 198l-1992 (tabel 3).

Een van de belangrijkste variabelen die variaties in dichtheid lijken te verklaren

is (naast bebouwing aan de rand van landelijk, bij voorkeur weidegebied) de

nabijheid van water. Hoe groter het nabijgelegen wateroppervlak, hoe groter de

dichtheid aan Huiszwaluwen (vgl. Leys en Jonkers, 1992:7, die een duidelijk
verband ontkennen, maar eigenlijk bevestigen). Grotere wateroppervlakken
blijken in onze regio (bij voldoende aanbod van nabijgelegen bebouwing) een

gemiddelde dichtheid van omstreeks 90 Huiszwaluwen per kwartblok te kunnen

halen (vgl. de Nieuwe Meer kolonie en de dichtheden langs het Usselmeer bij
Muiden/Muiderberg). Vaarten en kleine plassen blijken omstreeks 25 paar

Huiszwaluwen per kwartblok te kunnen opleveren (vgl. de vestigingen langs de

Ringvaart te Badhoevedorp en Lijnden, de kolonies aan de Morswaal in de

Inlaagpolder, langs de Amstel en te Nieuwendam, die alle vergelijkbare dichthe-
den opleveren). Afstand van groot water doet de dichtheid aanzienlijk afrremen,

zoals blijkt in de 'binnenlandse' dorpen van Waterland, als Zunderdorp, Rans-

dorp, en Zuiderwoude, alsook de gemiddelde dichtheid van de Huiszwaluw in
Weesp in vergelijking met die van de IJsselmeer-kustplaatsen Muiden en Muider-
berg.

Plaatstrouw in de kolonies.
Inmiddels hebben we alle in onze regio broedende Huiszwaluwen met huisadres

en nesQlaatsvoorkeur in de computer zitten, hetgeen mogelijk maakt na te gaan

welke vestigingsplaats-ontwikkelingen zich in de kolonies voordoen. De afgelo-
pen 12 jaar zijn in onze regio ruim 360 huis-adressen door Huiszwaluwen als

nestplaats geschikt bevonden. Het blijkt echter dat slechts een klein percentage

van deze adressen enigszins regelmatig dienst doet als nestplaats. Bijvoorbeeld op

onze best gedocumenteerde Huiszwaluwen-broedplaatsen bij Badhoevedorp en

Sloten werden in 12 jaar tijds 116 adressen als nestplaats geschikt gevonden.

Gemiddeld worden echter jaarlijks slechts 48 van deze adressen feitelijk door
Huiszwaluwen bewoond (met als uitersten 32-61 adressen). Daarvan wetd 16%

van alle nestplaatsen maar in een jaar gebruikt. Daarboven werd ruim een derde
van de adressen in 12 jaar tijds slechts 2-4 jaar bewoond. Slechts l0Vo van de
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adressen wordt vrijwel elk jaar gebruikt (vgl. tabel 4). De bewoningsfrekwentie
van Huiszwaluwnestplaatsen blijkt dus eigenlijk nogal tegen te vallen. Enerzijds
komt hierbij natuurlijk de populatieschommeling in tot uitdrukking. Tegelijkertijd
bllkt dat afgezien van deze schommelingen een kolonie (i.h.b. een lintvormige,
als aan de Ringvaart) ruim twee maal zoveel adressen ter beschikking heeft en in
een decennium gebruikt, dan voor de jaarlijkse populatie nodig is.

Tabel 4. Plaatstrouw van Huiszwaluwen in Badhoevedorp en omgeving: K
totanl aantal góruikte adressen 1981-1992:
gemiddelde omvang van de kolonie l98l-1992:
range van jaarlijks gebruikte adressen :

gemiddeld aanaljaarlijks bewoonde adressen :

gemiddeld aanal nesten per adres l98l-192:

ll6
125 p.

32-61
48
2,6 í

bewoningsfrekwentie van Huiszwaluw-huisadressen in Badhoevedorp en omgeving:

enmlig 2jar 3jaar 4jw 5 jw 6jaar 7 jaar Sjaar 9jaar lOjaar ll jaar l2jut
181615127tOu75366

1696 14% 13% lO* 6% 9% 9% 6% 5% 37o 5% 5%

In de gehele regio bewoonden in het begin van dejaren tachtig ;1470 paar zo't
160 adressen; in de jaren 1989-1992 werden door 350425 p. gemiddeld slechts
106 adressen gebruikt. Over het algemeen doet zich in vrijwel alle vestigingen
een aanmerkelijke teruggang van het aantal gebruikte adressen voor (bijv. meer
dan 5O% in Durgerdam en Nieuwendam). Alleen bij Badhoevedorp en langs de
Amstel is sprake van een gemiddeld gezien stabiel beeld.

Koloniegrootte.
Het algeheel gemiddeld aantal nesten per adres blijkt rond drie nesten per adres
te bedragen. De laatste jaren is met name ten gevolge van de groei van een aantal
grotere kolonies in Waterland het gemiddeld aantal nesten per adres gestegen tot
3.5 nest per adres. Dat de Huiszwaluw een echte kolonievogel is, die een
voorkeur heeft voor kolonies groter dan 3 paar per adres blijkt uit onderstaande
tabel.

Tabel 5. Frekwentie-verdeling van kleine en grotere kolonies rond Amsterdam 198l-1992:

% van alle adressen Vo totale populatie
solitaire paren: 44Vo 14Vo

kolonies van2-3 nesten: 3l% 24%
kolonies van >4 nesten'. 25Vo 62To

(berekening op basis van meerjarige kolonies op bijna 1200 adressen, met tesamen 3700
nesten).
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Hoewel een groot aantal adressen slechts één Huiszwaluwennest bevat, broedt
toch slechts 14% van al onze Huiszwaluwen solitair. Bijna eenderde van alle
adressen bevat2-3 nesten, maar deze kleine kolonies herbergen bij elkaar nog
geen kwart van de totale populatie. Bijna tweederde van alle Huiszwaluwen
broedt in kolonies van 4 of meer paar. De soort blijkt dus een echte kolonievogel
te zijn, waarbij het leeuwedeel van de populatie gehuisvest is in middelgrote
kolonies van 4-6 nesten.

Grote kolonies vertonen echter naast stabiliteit ook de mogelijkheid plotseling
verlaten te worden of te vervallen, zoals tabel 6 laat zien. Stabiel bleven dus
slechts drie grote vestigingen in Holysloot en Badhoevedorp; vijf andere grote
vestigingen wisten zich niet te handhaven, in Amsterdam West, in de Blijkmeer
nabij Holysloot, een in 1983-84 over meerdere adressen uitgedijde kolonie aan de
Nieuwe Meerdijk, Badhoevedorp, en die aan de Anna's hoeve op de Amsteldijk.

De Kerk van Holysloot is één van de toplokaties in de regio Amsterdam. jfuro: F. Visbeen
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Tabel 6. Huidige en voormalige toplokaties van Huiszwaluwen in de regio Amsterdam:

plaats

Amstcrdam West
Blljkner
Inlaagpolder
Holysloot

Badhoevedorp

Amstel

Ouderkerk
Durgerdam

straaíadrcs
Willem Molen8naffstmat
boerderij
Hoge Spmmdammcrdijk 15

DorpstEt 30, Kerk
Dorpsstrut 37, Gcrcl KeÍk
Nieuwe MeÍdijk 3OE .

Nieuwe Merdijk 265-268
Amsteldiik nr. 67, Anna's Hoeve
Amseldijk nr. 65
Binnenweg Il-12
achter vuuturcn
schepswerf
Durgerdammerdijk 193

Cruquiusweg 154

Bovendiop (1 huis-sdrcs)
Oud Diemerlaan 537
Arend Krijtstrast 32-34
Nieuwendammerstr. 2
v. h. Gembo-Waterglasfabriek

max. jaar 1988 1989 1990 l99l 1992

242525118

14 23 32 29 29

40
33
25
27
50
29
26
t'l
l0
t7
l3
il
14

t2
l1
9
9
9
9

1978

t982
1989
t992
1992

t99t-92
r983-84

1981

t992
1990
1983

1989
1992
1983

1990
1983

1982
l98t
l99l

335ss
???2?

24 25 22 26 27
45103750

Havens Oost
Diemen

104866
?0113
-66G7 lO
?9t715t0
??'t?'l
?il1-r9

59t4
42000
?911',',t9
?00
?00-
?2333

598
Nieuwendam

Er vindt (gezien de populatie-trend begrijpelijkerwijs) geen kolonisatie van
nieuwe broedgebieden in onze regio plaats, eerder het omgekeerde (in dejaren
tachtig werden zes vestigingen verlaten); alleen in de Oosthavens werd door
Martijn de Jonge een kleine nieuwe vestiging ontdekt op de Levantkade. Toch
bevat de lijst van stadsdelen en overige omstreken van Amsterdam waar tot nu
toe geen Huiszwaluwen vastgesteld of geteld werden nog best enige potentiële
vestigingsplaatsen, die mogelijk over het hoofd gezien worden (door waarnemers
en Huiszwaluwen) en momenteel toch of in de toekomst enige vestigingen
kunnen opleveren (vgl. de vraagtekens in de kwartblokkentabel). Zo dateren
onze laatste betrouwbare gegevens van Marken van begin zestiger jaren, toen
hier nog 60 paar broedden (Swart 1965:75). Ook wat betreft de Botshol blijkt
ondanks jarenlange regelmatige rapportages over dit gebied geen enkel betrouw-
baar kwantitatief beeld vastgelegd te zijn m.b.t. de Huiszwaluwenstand aldaar.

Bij voortzetting van dit projekt moet er dus naar gestreefd worden om zoveel
mogelijk tot volledige tellingen per kwartblok te komen. Gezien de geringe
moeite die het tellen met zich mee brengt (alleen het doorrekenen ervan is uiterst
arbeidsintensief) en de leuke resultaten die bereikt kunnen worden met gegevens
uit een lange reeks van jaren, willen we ook in de komende jaren doorgaan met
het nauwkeurig bijhouden van onze Huiszwaluwenstand.
Nieuwe tellers zijn dus welkom!

Dankwoord:
Vanaf het begin van dit projekt hebben een groot aantal waarnemers van binnen
en buiten de VWGA meegedaan aan de tellingen, t.w. : J.J.M. Andriese, J.J.
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Bakhuizen, D. Beckers, J. van Blanken, B.J. Bol, J. Buker, G. van Duin, T.R.
van Dïk, T. Eggenhuiz&n, E- de Graaf, N. Groen, F. van Groen, C.J. Haze-
voet, M. Huizinga, E. van Huyssteeden, M. de Jonge, J. Kips, H. Klumper, S.
Schoevaart, P. Scholten, P. Tak, D.J. Tang, D. Tempelman, H. Verhoeven,
S.T. v. Vliet, F. Vogelzang, V/. v.d. lVaal, R. van Westrienen, en J. Winter.
Allen nogmaals bedankt!
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NIEUWS OVER DE GRASPIEPER

De Graspieper is het tijdschrift van de samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland
(SVN), waar de vwG Amsterdam ook aan deelneemt. Er worden artikelen geplaatst over
de resultaten van onderzoek en beschermingsactiviteiten in Noord-Holland die van meer
danplaatselijk belang zijn.
De Graspieper verschijnt vier maal per jaar en is altijd ruimschoots geillustreerd met
foto's en tekeningen. U kunt zich op dit blad abonneren door f 19,50 over te maken op
gironummer 22 29 714 van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-
Holland te Assendelft. Ook kunt een proefexemplaar aanvragen bij: Jeannet Tuinman,
Nieuwe weg 93, 1531 AC Wormer. 02982-5296
Voor méér informatie over de vogels van Noord-Holland: lees De Graspieper
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GOLFBAANPLANNEN EN DE RODE LUST

Bert Kamp

Er is al het nodige geschreven over het nut van vogelonderzoek en vogelin-
ventarisaties, maar meestal in algemene termen. Concrete voorbeelden van
het gebruik van vogelgegevens in de procedures bij Ruimtelijke ordening
worden daarentegen niel zo vaak bekend. Deze spelen kennelijk nog steeds
een bescheiden rol. Hoe belangrijk ornithologische gegevens kunnen zijn,
blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld uit Ameland, waar onder grote druk
van deze Gemeente golfbaanplannen werden ontwikkeld met steun van de
provincie Friesland.

Deze golfbaan is geprojecteerd ten oosten van het dorp Hollum, grenzend
aan en direct ten zuiden van het nationaal en internationaal belangrijke
natuurreservaat Lange Duinen. Het werd en is nog steeds een keihard
gevecht, dat namens de natuurbescherming wordt gevoerd door de Vy'adden-
vereniging. Aan de protestactie wordt inmiddels deelgenomen door in totaal
8 organisaties en een aantal particulieren, waaronder ook uw verslaggever.

Het touwtrekken begon in 1989, zodra de gemeente de plannen plotseling
lanceerde, in overleg met de Provincie Friesland. Toevallig werden om-
streeks dat tijdstip vogelwaarnemingen afgesloten, die gedurende vijf jaren
waren gedaan voor een nieuwe avifauna van Ameland. Deze werden geco-
ordineerd door de Fryske Foriening foar Fjildbiology, medewerkers waren
ook Amelanders en vogelaars uit de andere provincie. Deze inventarisaties
kwamen nu goed van pas in de aanval op het golfbaanplan, want men
beschikte over een nauwkeurige lijst van alle vogelsoorten, die in en om de
Lange Duinen geregistreerd waren. Bovendien waren door de plaatselijke
ringer gedurende een lange reeks van jaren nauwkeurige notities gemaakt van
het aantal nesten en de geringde nestjongen van kiekendieven en Velduilen.

De Lange Duinen liggen in het westen achter de zeeÍeep en bestaan uit
twee gedeelten, gescheiden door een duinendijk. Het noordelijk deel is circa
4 kilometer lang en bestaat grotendeels uit rietmoeras, waar de Noordzee bij
hoge vloed binnendringt. Het water is hier dus brak, maar er zijn ook droge
terreinen. Hier broeden ondermeer Bruine- en Blauwe Kiekendieven, Roer-
dompen en soms Velduilen, terwijl Lepelaars regelmatig worden gezien. Het
zuidelijk deel is circa 3 kilometer lang en is beduidend droger, maar wordt
wel gevoed door een zoetwaterbel onder het binnenduin. Een brede strook
oude duin vormt de grens van het natuurterrein. Hier broeden meer Blauwe
Kiekendieven en Velduilen en er vindt uitwisseling plaats tussen de vogels
van beide biotopen, o.a. duidelijk waarneembaar bij de kiekendieven. De
inventarisatielijst bevatte minstens 60 broedvogelsoorten in de Lange Duinen,
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waarbij 20-30 wintergasten konden worden geteld. Hierbij waren een aantal
vogels van de Rode Lijst, waarvan met name Velduil en Blauwe Kiekendief
een hoofdrol zouden spelen bij het voorlopig blokkeren van het golfbaanplan.

Ameland is een bekend bolwerk voor Velduil en Blauwe Kiekendief. Een
groot percentage van deze landelijke zeldzame soorten komt er jaarlijks tot
broeden. De gebieden in en rond de Lange Duinen vormen goede biotopen
met ruim voedselaanbod in de vorm van jonge konijnen, muizensoorten,
jonge weide- en watervogels etc. De broedvogels van beide natuurreservaten
foerageren natuurlijk over het algemeen in het natuurgebied zelf, maar
kiekendief en Velduil zwermen uit in de wijde omgeving. Hun voedselvluch-
ten gaan meestal kilometers ver.

De gemeente Ameland had in een belangrijk voedselgebied reeds 30 hectare
grond aangekocht voor de golfbaan. De aanleg zou het hele terrein omploe-
gen met een grondverzet van maar liefst 55.000 kuub! Het was voor insiders-
vogelaars duidelijk dat hierdoor een grote klap zou worden uitgedeeld aan de
populatie Velduilen en Blauwe kiekendieven, maar B&W wuifden deze en
andere bezwaren weg. Ik zal hier niet nader ingaan op alle procedures, die
de gemeente en natuurbescherming moesten doorlopen. Mijn dossier is dertig
centimeter dik. Tenslotte werd de Raad van State om een uitspraak gevraagd.
De hoorzitting vond plaats op l0 september 1990. De waddenvereniging
vroeg als getuige-deskundige Prof. DR. M. Mörzer Bruyns, landelijk bekend
als oud-hoogleraar aan de Landbouwhogeschool en oud-bestuurslid van de
Vogelbescherming. Hij hield op basis van eigen kennis van het gebied en de
verzamelde recente vogelgegevens een overtuigend betoog dat indruk maakte.
Er waren nog meer punten waarop de golÍbaan werd aangevochten, maar het
deskundige pleidooi van de ornitholoog heeft volgens de Vy'addenvereniging
de doorslag gegeven. Dit bl|kt ook uit de schriftelijke uitspraak waarbij de
Raad van State de aanlegvergunning van de golfbaan heeft geschorst.
Hieronder volgt de paragraaf over de natuurwaarden van de Lange Duinen:
'In dit verband is van de zijde van de verzoekers (de Waddenvereniging)
waaronder zich onder meer een aantal organisaties op het gebied van de
vogelbescherming bevinden, door Prof. Dr. M. Mörzer Bruyns gesteld dat
de uitvoering van het bestreden besluit verstrekkende gevolgen zal hebben
voor de vogelpopulatie ter plaatse, alsmede in de Lange Duinen, in het
bijzonder die van de Velduilen en de Blauwe Kiekendief, zeldzame vogels
waarvoor de Lange Duinen een bijzondere rol vervult. Het onderhavig
terrein (waar dus de golfbaan is gepland-BK) biedt naast enige broedgelegen-
heid vooral een foerageergebied voor deze vogelsoorten en het verdwijnen
daarvan als gevolg van de karakterwijziging van het onderhavige gebied zou
ook het verdwijnen van deze vogelsoorten ter plaatse met zich meebrengen.'

Het golfbaangevecht duurt vandaag de dag nog steeds voort. Een tweede
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poging van de gemeente om het project door te drukken is onlangs weer
gestrand. Ik wil hiermee maar bewijzen dat vogelinventarisaties en vogel-
waarnemingen, mits op het juiste moment en op de juiste plaats in de strijd
geworpen, wel degelijke belangrijke invloed kunnen hebben op de besluitvor-
ming inzake nieuwe projecten die een bedreiging vormen voor waardevolle
natuurterreinen.

Bert Kamp, Burgemeester HogguerstraatZTL, lO&t CP Amsterdam

NIJLPAARDEN ROND DE TENT - Verslag van een dia-lezing over Kenya

Dana Constandse

Roy de Haas trok dinsdag 8 december een opvallende volle zaal. Hij had dan
ook veel prachtige dia's meegebracht en gelukkig ook zijn eigen apparatuur,
want de projector van het NME-centrum bleek om half acht nog onvindbaar.

Het was alweer acht jaar geleden dat hij en Anga in Kenya rondtrokken,
maar zijn foto's en enthousiaste reisverslag hadden nog niets aan kleur
ingeboet. We hoorden over de problemen met krakkemikkige huurbusjes en
het kamperen in kleine tentjes midden in de natuur. Van de nijlpaarden die
hen nog een keer 's nachts het slapen beletten had hij wijselijk maar geen
foto's gemaakt, maar wel van de belangstellende Kenyanen die zich rond de
onwillige volkswagenbus hadden geschaard.
Veel vreemde vogels: maraboes, de goliathreiger, roze pelikanen, neus-

hoornvogels en dwergflamingo's. Ik doe maar een greep. Ook klein kleurig
spul als honingzuigers (ook de variabele). De mooiste naam vond ik die van
de hottentottaling, die er niet uitzag of hij daaronder gebukt ging. Over onze
kennis van uiteenlopende ruiters werden we even zelf aarr de tand gevoeld en
ook mochten we helpen onbekende bloemen te determineren.
Er heerste een geanimeerde sfeer en dat kwam zeker ook door de kwaliteit

van de foto's en het enthousiasme waarmee Roy ons allerlei interessante
details wist te vertellen. Helaas is een avond te kort om ons alle 1100
vogelsoorten te laten zien die in Kenya kunnen worden gespot, maar wat u/e
te zien kregen was royaal genoeg

CONTACTAVOND: GROTE ROOFVOGELS IN EUROPA.

Jan-Hendrik van Oers

Vrijdagavond 8 januari gaf Martijn de Jonge een voorstelling met dia's over
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de grote roofuogels die lustig de werking van hun scheursnavel demonstreer-
den.
In het gedeelte voor de pauze werden opnames getoond van zeearenden, die

waren gefotografeerd in Nederland en bij wintervoederplaatsen in Zweden.
Door middel van de opnames werd de beginnende vogelaar duidelijk ge-
maakt, welke de problemen zijn bij de vaststelling van de leeftijd van
zeearenden in het veld. Toch waren er toeschouwers die aantoonden, dat
zelfs deze kennis te leren is.
Na de pauze werden spectaculaire opnames getoond van het ringen van

zeearenden in Polen. Hierbij werd uitleg over milieutechnische en socio-
economische tendensen in Oost-Europa niet geschuwd, waardoor het missen
van de NRC die avond, bij de toeschouwers geen schade heeft aangericht.

De afsluitende serie over gieren en de Spaanse Keizerarend in de Extrema-
dura begon met een reportage over de teloorgang van dit gebied. De Extre-
madura is een van de laatste uitgestrekte gebieden in Europa waar extensieve
landbouwcultuur naast steppelandschap een biotoop vormt voor zulke
zeldzaamheden als de Kleine en Grote Trap en de Kleine Torenvalk. Dit
gebied wordt nu met EG-subsidies "ontgonnen". Deze droevige noot maakte
het voor mij moeilijk te genieten van de opnames van een groep vale gieren,
die een schaap in stukken scheurde. Ik ben toch meer vegetariër dan ik zelf
dacht.

EXCURSIE PIER VAN IJMUIDEN - NOVEMBER 1992

Willem yan der Waal

Op weg naar de tram kwam ik een medevogelaar tegen, die mij vroeg: 'Zo
ga je er op uit ?' 'Naar de pier vanwege een VV/G excursie', antwoordde ik.
'O, er zat gisteren een Ross'Meeuw. Hij zal er straks ook nog wel zitten. Ze
zijn bijzonder plaatstrouw', klonk het vol overtuiging. la ja, zo'n bijzondere
meeuw zal wel weer weg zijn als ik op de pier verschijn.
Bij het busstation aan de Marnixstraat stonden al wat excursiegangers te

wachten en ook wat "Dutch Birders". Het gonsde van het woord
Ross'Meeuw. Om een uur of negen vertrok bus 82 richting Umuiden, de
spanning was te snijden bij de soortenjagers. Tijdens de busrit stapten nog
wat soortenjagers in en plotseling begon er een pieper te piepen. Men hoorde
een zucht van vedichting. De pieper meldde:'Hij zit er nog!'
Bij het strand aangekomen stormden de fanaten de pier op. Wrj VWG'ers

deden het rustig aan. Op de pier stond een massa vogelaars bij het eerst
torende. De Ross'Meeuw was een half uur geleden de pier opgevlogen klonk
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het satanisch. Zeker door een mantelmeeuw van de pier gerost. Nou ja, een
Rosse Franjepoot is ook heel leuk, evenals twee Kuifaalscholvers, en d,eze
soorten waren voor vrijwel alle Excursiegangers nieuw.

De meute stormde naar de punt, want daar zit de meeuw! Al wandelend
over de pier zagen we nog een groep Paarse strandlopers. op de punt beland
stormt iedereen weer weg, want de vogel zou nu op het strand zitten. Hé hé,
eindelijk rust. De pakketjes brood worden verorberd, eÍ zat zowaar rosbief
op, en een adulte Zwartkopmeeuw, wat Drieteen- en Dwergmeeuwen laten
zich goed zien en er vliegt een duiker langs. op de terugtocht staan er (bij
het eerste torentje) veel vogelaars tussen de pieren te kijken dus de
Ross'Meeuw zal daar zijn. Maar plotseling komt hij vanuit zee vliegen en
gaat een potje foerageren op zo'n vijf meter voor onze voeten. Zo, die is ook
binnen en wij gaan ook naar binnen om al die nieuwe soorten te vieren. In
het paviljoen zat het stampvol met vogelfeestvarkens. Na de feest maaltijd
gingen we de pier nog even op, maar het begon te regenen en de bus zou
snel richting huis vertrekken. De excursie was afgelopen. De excursieleiding
had deze trip al in september gepland, zodat de voorspellende blik van Ellen
zeer bijzonder mag heten. En de dip van de eeuw? Daar weet peter scholten
alles van.

OPROEPEN/ONDERZOEKEN

X BOERENZWALUW- EN GIERZWALUWINVENTARISATIE.
Er wordt verondersteld dat de aantallen broedende Boeren- en Gierzwaluwen
in Nederland achteruitgaan. Als oorzaken van deze achteruitgang worden
onder meer de veranderingen in de landbouw en stedebouw genoemd. Hard
cijfermateriaal over de ontwikkeling van de stand is echter schaars en ook in
het SOVON materiaal zijn beide soorten voorlopig nog onderbelicht.

oude gegevens zijn vaak summier of slechts van enkele gebieden voorhan-
den en zijn niet eenduidig te interpreteren. Dit was voor vogelbescherming
aanleiding om sovoN te vragen een onderzoek op te starten naar de huidige
stand van beide soorten. Gegeven de lacune wat betreft kennis van aantallen
en met het oog op toekomstige bedreigingen, zal het onderzoek zich concen-
treren op broedvogelaantallen en nestplaatskeus.
voor het veldseizoen 1993 worden nog enthousiaste vrijwilligers gezocht

om mee te werken aan de inventarisatie van Boerenzwaluw en Gierzwaluw.
Het doel van de inventarisatie zal tweeledig zijn: opname van het broedbe-
stand en beschrijving van de nestplaatsen. Belangstellenden voor informatie,
telformulieren en handleiding worden verzocht de contactavond op 31 maart
te bezoeken (SOVON informatie - tel: 08895 - 43'153, vragen naar Mark Bakler).
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* VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!
Bij het schrijven van deze oproep is Nederland nog in de greep van de
winter. Toch zullen over een aantal weken de weidevogels weer acte de
presence geven. In het veenweidegebied WATERLAND, wat zeeÍ rijk aan
weidevogels is, wordt door het Samenwerkingsverband Waterland vanaf
1982 op verschillende melkveebedrijven de speelruimte voor weidevogels
onderzocht en vindt weidevogelbescherming plaats om de nesten te bescher-
men tegen vertrapping van het vee of het uitmaaien.
Het aantal meewerkende bedrijven en vrijwilligers is de laatste jaren enorm

toegenomen. Er zijn echter nog meer melkveebedrijven in Waterland die aan
het onderzoek willen meewerken. Daarom zoekt het samenwerkingsverband
voor het komend voorjaar nog vrijwilligers die nesten gaan zoeken en
beschermen. Ervaring is niet vereist. Gewerkt wordt in groepjes van 2-3
mensen die in de periode van april tot en met juni minimaal één dag per
week het veld ingaan. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden of nadere
informatie wilt hebben bel dan:

MILIEUFEDERATIE NOORD-HOLLAND: 075-35 t5 98

en vragen naar FRANS PARMENTIER
FRANK VISBEEN

De Grutto is één van de algemene weidevogels in Waterland. foro: F. Visbeen
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* ONDERZOEK SVN IN 1993: DE VELDLEEUWERIK
De SVN heeft besloten om in 1993 te starten met een onderzoek naar het
voorkomen van de Veldleeuwerik in Noord-Holland. Voor dit onderzoek
hopen wij op deelname van veel Noordhollandse vogelaars. De coördinatie
van het onderzoek berust bij Rob Kole, Wim Ruitenbeek en Kees Scharringa.
Aan het onderzoek zal medewerking worden verleend door de provincie
(Dienst Ruimte & Groen).

Reden van het onderzoek
De veldleeuwerik is een kenmerkende vogel van open landschappen. De
soort komt vooral voor in graslanden en akkergebieden in het open polder-
landschap. De laatste jaren gaan veldleeuwerikken in delen van Noord-
Holland (en elders in ons land) sterk in aantal achteruit. Uit gegevens van
het provinciale weidevogelmeetnet blijkt dat dit in de eerste plaats geldt voor
kleigraslanden (zie Graspieper 1992, no 4.). Verder weten we eigenlijk erg
weinig van veldleeuwerikken. Hierin willen wij verandering brengen door
gedurende twee jaar zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het
voorkomen van de veldleeuwerik in Noord-Holland. Bij het onderzoek ligt de
nadruk op het cultuurland.
Omdat we ook betrekkelijk weinig weten over het voorkomen van graspie-

per en gele kwikstaart willen wij beide soorten laten 'meeliften' met het
onderzoek.

Opzet van het onderzoek
AIs basis voor het onderzoek denken wij aan gebieden van 50-150 ha. Deze
moeten in de periode begin april - eind juni minsten vijf maal worden onder-
zocht op het voorkomen van veldleeuwerikken. tWij zouden het erg op prijs
stellen als ook de graspieper zoveel mogelijk wordt geïnventariseerd. Het
inventariseren van de gele kwikstaart is facultatief.
Naast voldoende deelname (een minimum van 50 gebieden, liefst meer), is

een juiste selectie van de gebieden een belangrijke voorwaarde voor het
slagen van het onderzoek. In de praktijk blijkt dat gekozen gebieden vaak
teveel 'krenten uit de pap' ziin, waardoor er geen goede steekproef wordt
verkregen. Om dit probleem op te voorkomen, hebben wij besloten de
selectie van de proefvlakken voor een groot deel zelf ter hand te nemen.
Natuurlijk vindt wel overleg plaats met de deelnemers. Omdat we met name
ook geïnteresseerd zijn in de aantalsontwikkeling na 1970, zijn gebieden
waar in het verleden al eens veldleeuwerikken zijn geteld, van groot belang.
Het zal duidelijk zijn dat juist deze gebieden zoveel mogelijk geteld dienen te
worden.
Voor het onderzoek zal een eenvoudige handleiding worden opgesteld. Het
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benodigde kaartmateriaal (schaal 1:10.000) wordt door de provincie gele-
verd. Als methodiek voor het onderzoek is gekozen voor die van het BMP
van SOVON. Van de deelnemers wordt minimaal verwacht dat zij de
(territorium-indicatieve) waarnemingen op kaart noteren. Het bepalen van het
aantal territoria op grond van de waarnemingen, mag door de deelnemers
zelf worden gedaan of aan ons worden overgelaten. Om verschillen bij het
uitwerken van de waarnemingen te beperken, worden alle uitwerkingen door
ons gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.
In het najaar van 1993 zal een eerste rapportage in de Graspieper worden

gepubliceerd. Op dat tijdstip zal ook duidelijk zijn of het zinvol is het
onderzoek in 1994 voort te zetten. Hierbij denken we dan vooral aan het
onderzoek van nieuwe gebieden. Gegevens over eventuele verschillen tussen
beide jaren, vooral onder invloed van weersomstandigheden, kunnen we
halen uit het provinciale weidevogelmeetnet. In dit meetnet worden 55
gebieden (van circa 50 ha) elk jaar geïnventariseerd.

Voor het slagen van het onderzoek is onder ander van belang de bijdrage die
de Vogelwerkgroep Amsterdam het komende voorjaar aan het onderzoek kan
leveren. Wij denken dat de inventarisatie van een gebied per telling ongeveer
één uur in beslag neemt (reistijd niet meegerekend). Wij maken voor het
werkgebied van de VWG een kaart, waarop een aantal mogelijke te onder-
zoeken gebieden zijn aangegeven, al dan niet voorzien van een voorkeurs-
aanduiding. Op het gebied staat verder de gebieden van het provinciale
weidevogelmeetnet en andere gebieden waarvan recente gegevens (1990-
1992) bekend zijn.
Wilt u dit voorjaar een gebied inventariseren meldt u dan bij de contacper-

soon van de VV/G Amsterdam. De VWG geeft vervolgens aan welke proef-
vlakken door wie geteld gaan worden. Aan de hand van deze lijst zullen wij
er voor zoÍEeln dat handleiding en benodigde kaartmateriaal rond half maart
rechtstreeks aan de deelnemers verzonden wordt.

Namens de Veldleeuwerik Kees Scharringa
Dienst Ruimte & Groen
Afdeling O & I
Postbus 6090
2001 HB Haarlem
023-143t52t072-33N22

Als u zich wilt aanmelden voor het veldleeuwerikken-onderzoek, dan kan dat
bij Frank Visbeen, Dintelstraat 4lI, 1078 VS Amsterdam. tel:020 - 675090i
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CSAAR PETER EN DE SPREEUV/EN

Joh. J. Frieswijk

In het blad Vogels (1992 nr. 6) komen de resultaten voor van een mini
enquëte, gehouden onder zes min of meer bekende Nederlanders. De
vraagstelling was eenvoudig: Welke vogel spreekt u het meest aan? En welke
het minst? Professor Voous, die opmerkte alle vogels eigenlijk even aardig te
vinden, koos toch de Spreeuw uit als voor hem minst aansprekende vogel-
soort. De Spreeuw, mijn lievelingssoort, werd ook door geen der overige
ondervraagden als meest aansprekende genoemd. Overigens staatssecretaris
Gabor deed wel een goed woordje voor de Spreeuw. Over smaak valt niet te
twisten, maar toch... Jac.P. Thijsse zou wel beter geweten hebben; Spreeu-
wen, onbekommerd (men zie zijn ex libris in Het Vogeljaar) stonden bij hem
hoog aangeschreven!
Enige dagen na Vogels viel De Gierzwaluw 30 (1992) nr.3 bij mij in de

brievenbus (een maand na de vorige, een absoluut record). Weer spreeuwen-
nieuws, nu van de hand van Dik Brijs uit de Blankenstraat. Hij beschreef een
spreeuwenslaapplaats, die daar in de winter 1990-91 tijdelijk gevestigd was.
Dat gaf veel overlast. Klachten van omwonenden leidden tot een actie van
Stedelijk Beheer. Die actie kwam, ambtelijke molens malen langzaam, als
mosterd na de maaltijd, aangezien de Spreeuwen inmiddels een ander
nachtlogies betrokken hadden. Vooral het beeld van de teleurgestelde
spreeuwenbeheerders was in het artikeltje goed geschetst. Begrijpelijk is het
wel, want wat is een wildbeheerder zonder wild?
Als u, op grond van de titel boven dit stukje, verwacht dat ik gegevens heb

over Csaar Peter de Grote en de (Zaanse) Spreeuwen, dan moet ik u teleur-
stellen. Csaar Peter staat hier voor Csaar Peter-buurt. In november/december
1990, want dat was de periode waarin de invasie plaatsvond, was de Csaar
Peter buurt een mooie spreeuwenslaapplaats rijk. Niet alleen de Blanken-
straat, maar vooral de Csaar Peterstraat en de Cruquisstraat (genoemd naar
de Nederlands waterbouwkundige Kruik) waren met hun monumentale
bomen bij de Spreeuwen als slaapplaats in trek. Geen grote slaapplaats (ik
telde maximaal ongeveer 5000 exemplaren), maar door de ligging, in bomen
in smalle straten, wel zorgend voor grote overlast. Niet vreemd, dat de
omwonenden zich tot Stedelijk Beheer wendden om verlost te worden van de
Spreeuwen en hun mestoverschot.
Voor het zover was, had ik er al aardig wat waarnemingen gedaan en, dat

mag ook wel vermeld worden, lessen gegeven in "sturnologie" (spreeuwen-
kunde) aan belangstellende buurtbewoners. De laatste voorverzamelplaats,
waar de Spreeuwen zich voorbereiden op het vertrek naar de slaapplaats, lag



Gierzwaluw 30 (1992) nr.4 103

in dit geval op enig afstand van de slaapplaats, namelijk achter de huizen aan
de Zeeburgerdijk.
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Ongeveer een half uur na zonsondergang werd de slaapplaats betrokken. In
donker bewoog zich dan een "zwarte slang" naar de slaapbomen. De over-
tocht duurde wel zo'n vijf minuten. Een indrukwekkende, volgens sommige
toeschouwers griezelige, vertoning.
Als Spreeuwen hun slaapplaats betrekken, proberen ze altijd een plaatsje te

vinden in de luwte, dus uit de wind die ongunstig is voor hun nachtelijke
energiehuishouding. Door de ligging van de Csaar Peterstraat, Blankenstraat
en Cruquisstraat was er bij elke windrichting wel een geschikte overnach-
tingsplaats te vinden. In bijgaande grafïek is een beeld gegeven van vertrek
en aankomst op de slaapplaats. Zowel vertrek als aankomst zijn duidelijk
gekoppeld aan de tijd van zonsopkomst, respectievelijk zonsondergang.
Afwijkingen kunnen in het algemeen worden toegeschreven aan verschillen
in bewolkingsgraad. Op 3-12 vond het vertrek plaats bij geheel bewollÍe
lucht; op 5-12 was het half bewolkt. Dit leverde een verschil var, 12 minuten
op. Op 2-12 volnd de aankomst plaats bij geheel bewolkte lucht; op 3-12 was
het half bewolkt. Het verschil bedroeg ongeveer 10 minuten.

Joh. J. Frieswijk Gerard Terborgstraat 51/m lffil TL Amsterdam
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VOGELS IN AMSTERDAM

Dana Constantse

Toen ik vijftien jaar geleden naar Amsterdam verhuisde, was ik ervan
overtuigd dat er voor mij een vogelarme periode aanbrak. Ik had daarvoor
tien jaar in een buitenwijk gewoond, en daar vloog al niet veel meer rond
dan Merel en Koolmees, naast de vanzelfsprekende Mussen, Spreeuwen en
duiven. Maar met de fiets was ik er binnen vijf minuten in de polders, en
buitenplaatsen en bossen lagen vlakbij.
Reed ik in die dagen over de zonnige autoweg naar mijn nieuwe woon-

plaats, dan had ik het gevoel dat ik zou worden opgeslokt door een diep en
donker dal, een duistere spelonk met rots\ryoningen. De huizen waren in
Amsterdam immers veel hoger dan ik gewend was en de straat waar ons huis
lag was niet al te breed en had natuurlijk geen voortuindes. Wel hadden we
een kleine tuin achter het huis, maar die lag op het noorden en was omgeven
door buurhuizen van minstens vijf verdiepingen en door forse bomen. Wilde
ik de lucht zien, dan moest ik het hoofd in de nek leggen. Dan zag ik wel
eens meeuwen overvliegen, maar veel meer dan meeuwen en de obligate
mussen en stadsduiven zou ik er wel niet te zien krijgen. En tussen ons huis
en het platteland lagen nog onafzienbare rijen straten. Voor vogels zou ik
dus ver moeten fietsen.
De eerste verassing kwam al na een paar dagen. Het was een stille zondag-

morgen. Ik keek uit het slaapkamerraam aan de voorkant en daar zat warem-
pel een roodborst op de stoep. 'Een Roodborst op de stoep!' Met die kreet
begon mijn ontdekking van de vogels van Amstrerdanm. Er waren dus
Koolmezen en Merels in de achtertuin, maar ik zag er ook Pimpelmezen, een
Heggemus, Houtduiven, Turkse Tortels. Eksters schetterden van de daken en
heel hoog daarboven ging soms ineens de schreeuw van een groep gierzwalu-
wen voorbij. Niet alleen zong de Merel aan de achterkant, maar er zong er
ook een aan de voorkant. En aan weerskanten daarvan en er daar weer
achter.
Iemand had ons een vogelbadje gegeven voor onze nieuwe tuin, en ik weet

nog dat me dat een tamelijk overbodig voorwerp leek. Maar de vogels wisten
het gauw te vinden. Vaste klanten waren direct al de Houtduiven, de Merels
en de mezen. Ook de Turkse Tortelduif kwam er weleens, en soms als ik in
stilte alleen een heel lichte beweging van water hoorde, bleek er een lijster
zich te baden.
Dat was de zomer. De herfst zorgde voor nog weer een verrassing: een

aantal dagen zat er elke morgen een troepje Goudhaantjes in de taxus van de
achterburen. Altijd rond twaalf uur, als de zon, over de hoge daken heen, de
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toppen van de bomen raakte. Toen ik dat enthousiast aan de buurvrouw
vertelde was ze nog verbaasder dan ikzelf. Dat zij in al die jaren een groepje
van die vogels nog nooit had opgemerkt! Later bleek dat ze niets van vogels
wist, en bij een Goudhaande dacht aan een goudkleurige familielid van de
legkipppen.
Toen het winter werd strooiden we zaad, legden appels neer en hingen een

korfie met pinda's op. Daar kwamen weer nieuwe vogels op af: behalve de
Heggemus scharrelden er nu vaak Vinken en Groenlingen over de tegels van
het terras.
Natuurlijk waren er ook mezen, mussen, Merels, Spreeuwen. Houtduiven en
Turkse Tortels manoeuvreerden daar soms tussendoor als slagschepen in een
te kleine haven en haalden in hoog tempo het graan van de grond. Vreemd
dat er nooit stadsduiven voor kwamen halen. Die prefereerden kennelijk de
straat. Als iedereen weg was verscheen dan altijd nog het Roodborstje, met
in zijn kielzog hoogstens de Heggemus.
In de loop der jaren werd de lijst van waargenomen vogels langer en

langer. Zo bleek er dikwijls een riy'interkoning het tuinencomplex te bezoe-
ken; soms klom hij zelfs tegen de bakstenen van een huismuur, om daar
insecten te vangen. In de straat was er nog een ander insectenetertje bezig:
het ijle piepje van een Boomkruiper maakte me attent op zijn aanwezigheid
daar. Systematisch spiraalde hij langs de stam van de haagbeuken omhoog.
Een enkele keer zag ik hem in de oude kastanje'van hiernaast'. Daar
ontdekte ik trouwens ook eens een Grote Bonte Specht: een jong mannetje,
prachtig wit-zwart getekend, al wel met een rode vlek in de nek, maar nog
weinig rood onder zijn staart.
In het voorjaar hoor ik vaak een Zwarte Kraai, die maar schorre pogingen

blijft ondernemen om zijn eigen naam uit te spreken. Een andere roep is er,
die ik eerst niet herkende, omdat ik me niet voor kon stellen dat het werke-
lijk een Torenvalkje was dat over de huizen vloog. Hoewel, als ik daarover
begin, wat ik allemaal alleen maar hóór overvliegen: de Scholeksters die zo
opgewonden kunnen 'pieten', de ganzen in de trektijd met hun nasaal
gebabbel in de nacht. Dan die dagelijkse, ongewoon schelle kreten van de
Halsbandparkieten, op weg van het Vondelpark naar het Amstelpark, of
andersom. Bij alles wat luid roept kijk ik onwillekeurig naar boven en soms
schiet ik het huis uit naar het midden van de tuin, waar ik dan omhoog ga
staan kijken naar dat kleine stukje lucht, meestal zonder de volgels te
ontdekken. Niet alleen de fuin lokken ze me in. Eens rende ik 's nachts op
blote voeten en in pyama de straat op, omdat er ergens een Bosuil zat te
schreeuwen. Tegen de grijze lucht zat daaÍ dat bolle silhouet, op de televisie-
antenne van een buurhuis. Later hoorde ik hem nog wel eens, maar nooit zo
dichtbij.
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Ik had meer bijzondere bezoekers. Het Zwartkopje was er maar ééns een
winterlang en voedde zich met de appels die ik voor de Merels had neerlegd.
Het was een vroege winter toen. Koperwieken aten in het parkje vlakbij van
de bessen en zelfs over de hoge huizen heen ontdekten ze onze hulst. Een
enkele keer trekt aan de voorkant een groepje Staartmeesjes van boom tot
boom. Of liever: soms zijn zij en ik tegelijkertijd op die plek in de straat
aanwezig. Hoe vaak immers zullen vogels onopgemerkt in de buurt van ons
huis zijn geweest? Die reiger bijvoorbeeld, die ik eenmaal op een vroege
morgen naast ons minuscule vijvertje zag zitten. Hij bleek drie goudvissen te
hebben gegeten, voor ik hem toch maar spijtig wegioeg. Het moet niet zijn
eerste keer zijn geweest. We hadden al eens eerder goudvissen gemist, maar
de schuld toen aan een grote rode kater gegeven.
En die winter dat alle pinda's steeds binnen een uur verdwenen waren. Pas

later zagen we dat Vlaamse Gaaien ze achteÍ elkaar door uit het korfie
haalden, direct inslikten met dop en al, of ze in hun bek naar een plek achter
de schutting meenamen. Om ze net als eikels te begraven voor slechtere
tijden? De laatste jaren zijn de Vlaamse Gaaien trouwens een geregelde gast:
ze halen niet alleen in de winter de pinda's bij tientallen achter elkaar uit het
mezenkorfie, in het voorjaat azen ze op de jonge mezen zelf.
Ook een vaste bezoeker is de vliegenvanger geworden, de gewone grauwe.
Op warme zomeravonden, als de tuindeuren openstaan, gaat zijn kreetje me
wel eens op de zenuwen werken. Vooral als er dan ook nog een Merel zit te
'tjukken' omdat er een kat in de buurt is. En er zijn hier altijd katten in de
buurt.
Maar ondanks die katten en ondanks de hoge huizen: ik heb in die donkere

spelonk Amsterdam, alleen al rond ons huis,'veel meer vogels gezien dan in
die doodsaaie buitenwijk waar ik vroeger woonde. Ik hoef er niet eens voor
op mijn fiets te stappen

Dana Constandse
Jan van Eyckstraat 32
1077 LN Amsterdam

HET VOGELJAAR VIERT HET VEERTIG JARIG BESTAAN

Dit jaar is Het Vogeljaar een tijdschrift voor vogelbescherming en vogel-
studie bezig aan haar veertigste jaargang. het verschijnt zes maal per jaar en
is een uitgave van de Stichting Het Vogeljaar.



Gierzwaluw 30 (1992) nr.4 107

De lezers tezamen maken het gedurende veertig jaar financieel mogelijk het
tijdschrift te laten verschijnen en het is het enige onaftrankelijke tijdschrift
op het gebied van Vogelbescherming. Het is daarom objectief in haar
berichtgeving en bovendien het enige tijdschrift, wat zich zowel met Vogel-
studie als Vogelbescherming bezighoudt.
Lezers kunnen er hun korte berichten en ook hun waarnemingen in kwijt.

De rubriek "Veldwaarnemingen" staat na veertig jaar nog steeds in de
belangstelling. In elk nummer staan behalve enkele artikelen over de meest
uiteenlopende onderwerpen, ook berichten uit de regio waardoor vogellief-
hebbers gemakkelijker contact kunnen vinden met gelijkgestemde in hun
omgeving. Bovendien worden er rapporten en verslagen uit de regio in
besproken en blijft men op de hoogte van nieuw verschenen boeken over
vogels.
Behalve reisinformatie bestaan er ook mogelijkheden om korte en langere

vogelreizen mee te maken.
Omdat het tijdschrift geheel door vrijwilligers wordt gemaakt, kan de

abonnementsprijs laag worden gehouden. Elk jaar ruim driehonderd bladzij-
den voor maar fl 25,-, waawan elk nummer een nieuw origineel kleurig
omslag heeft.
Het Vogeljaar streeft er in de eerst plaats naar haar abonnees veel informatie
te verschaffen op een eenvoudige wijze. Ruim 55 regionale Vogelwerk-
groepen in Nededand en België staan achter het werk van dit tijdschrift.

Wat doet het Vogeljaar nog meer:
- Jaarlijks verschijnt de veertiendaagse Vogelkalender met 25 prachtige
kleurenfoto's en uitgebreide begeleidende teksten.
- Een keer per jaar een gratis bijeenkomst met mooie diaseries van bekende
vogelfotografen.

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan ontvangt elke nieuwe abonnee
de Vogelkalender van 1993 gratis. Nieuwe abonnees kunnen f7 25,- storten
op gironummer 96 M 72 ter. name van 'Het Vogeljaar', Boterbloemstraat 20,
5231 RR Hedel.
Het jubilerende Vogeljaar hoopt op vele nieuwe leden.
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE PERIODE
SEPTEMBER T/M NOVEMBER 1992

Peter Scholten

\Vaarnemingen over de periode december tot en met februari uitedijk 15
maart zenden naar Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV Amsterdam.

Indien U uw ingezonden waarneming niet terugvindt, wees dan niet ongerust!
Alle waarnemingen worden gearchiveerd en in een computerbestand opgesla-
gen. In deze rubriek verschijnt slechts een selectie.

6 : gehoord

Roodhalsfuut

Ooievaar

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan
Kolgans

Brandgans

Pijlstaart
Krooneend

Brilduiker

Grote Zaagbek

Wespendief
Blauwe Kiekendief
Havik
Smelleken

Ymeer
Diemerzeedijk
Nieuwe Diep
Nieuwe Diep
Boven Ransdorp
l,andsmeer
Abcoude
Rijperweg
Houtrakpolder
Binnengouw
Ydoorn
Bretten Groote Braak
Waterland
Marken
Vijfhoek
Waterland
Rijperdwarsweg
Halfweg
Binnenbraak
Binnenbraak
Usselmeer
Ringvaart, A'dam oost
Westgaarde
Marken
Nieuwe Meer
trly'estgaarde

Westgaarde
Nieuwe Meer
Vrjftoek
Noorderweg/Ruigoordweg
Diemerzeedijk
Rin gvaart/ Koekoekslaan

17-t0-92
l8-10-92
19-10-92
26-t0-92
l0-10-92
l r-10-92
28-rt-92
r7-10-92
21-tt-92
t4-tt-92
l7-t0-92
09-1 l-92
t6-tt-92
07-to-92
l0-10-92
t6-tt-92
27-rr-92
3r-to-92
t3-09-92
t6-09-92
20-t0-92
30-1 r-92
06-1 l-92
08-l l-92
10-t l-92
t4-tt-92
2t-rt-92
30-l 1-92
l0-09-92
09-r l-92
10-10-92
30-l l-92

I
I
I
I
I
6
I
I
7
I
3

202
150
120
3
I

70
I

+17
t15

ró 29
19
29
ló
39
,o
29

FGR
ccR
DBR
DBR
FGR
DBA
DBA
FVI
PDR
FVI
FVI
PMA
FGR
DBR
FGR
FGR
FVI
FGR
FVI
FVI
DBR
LST
JBL
DBR
PMA
JBL
JBL
PTA
DBR
PMA
FGR
PTA

3

2Z
19

2
1
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Boomvalk

Slechwalk

Morinelplwier
Houtsnip

Zwarte Ruiter

Witgatje

Dwergmeeuw

Grote Stern
Dwergstern
Zwarte Stern
Wiwleugelstern
Gierzwaluw

Strandleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Grote Gele KwikstaaÍt

Rouwkwikstaart
Paapje

Roodborsttapuit
Rietzanger
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t2-09-92
15-09-92
t9-09-92
2s-09-92
01-09-92
t6-@-92
20-09-92
26-t0-92
30-10-92
07-09-92
24-@-92
t7-10-92
t5-09-92
26-09-92
29-W-92
08-10-92
10-10-92
t7-10-92
30-10-92
07-10-92
08-1 1-92
10-09-92
ro-w-92
10-09-92
10-09-92
03-09-92
09-09-92
07-10-92
10-10-92
07-w-92
28-09-92
0l - l0-92
09-10-92
t6-t0-92
t6-11-92
l8-l l-92
t9-tt-92
22-l-92
24-tt-92
t0-09-92
w-09-92
13-09-92
t5-09-92
16-09-92
26-09-92
19-r0-92
r4-09-92

+

1

IZ
I
1

I
I
I
1

1

1

I
2
I

@
@
2
J

2
I
I

100
I
7

't0

I
1

10
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
1

1

4
J
I

ld
1

PTA
PMA
JBL
PMA
MJO
FVI
DBR
LST
JBL
JBL
CCR
FVI
DBR
PMA
PMA
DBR
FGR
FGR
JBL
DBR
DBR
PTA
PTA
PTA
DBR
DBR
PMA
DBR
FGR
PMA
MJO
FVI
FVI
DBR
FCR
DBR
IST
FVI
RVL
PTA
PMA
LST
FVI
FVI
PlTA
DBR
PMA

Australiehaven
Burg Roellstraat
Bos en Lommerweg
Bretten Groote Braak
Ravenswaai, Reigersbos
Ydoorn
Marken
Churchilllaan
Vy'estgaarde

Lutkemeerpolder
Verenigde Binnenpolder
Rijperweg
Diemerzeedijk
Bretten Groote Braak
Boezemgebied Zuid
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
Lutkemeerpolder
Marken
Marken
Marken
Marken
Marken - Durgerdam
Vijfhoek
Uitdam
Westelijk Havengóied
Omgeving Kinselmeer
Vijftrcek
Bretten Daveren
Winkelcentrum Reigersbos
Maasstraat
Dintelstraat
Zeeburgerstraat
Schellingwouderbrug
Zeóurgerstraat
Hortus
Dintelstraat
Spuistraat
Dijk bij Marken
Brettenpad MCA
Majubastraat
Hempont
Noordmeer Waterland oost
Australiehavenweg
Diemerzeedijk
Brettenpad MCA
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Bosrietzanger
Kleine Karekiet

Vuurgoudhaantje
Grauwe Vliegenvanger

Buidelmees

Roek
Bonte Kraai
Raaf
Keep

t4-09-92
t4-09-92
26-09-92
t4-tt-92
rr-09-92
26-@-92
09-09-92
t4-09-92
I 1-10-92
t8-10-92
08-l l-92
05-1 1-92
07-t0-92
I l-10-92
18-10-92
30-10-92
08-1 1-92
30-tL-92
24-tO-92

I
@
3

I
I
I
4

@
I
I
3
I

t50
t15
t9

I
I
I

lGl5

PMA
PMA
PTA
JBL
JBL
PTA
PMA
PMA
LST
I.ST
LST
sov
DBR
CCR
CCR
JBL
JBL
PMA
JBL
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Brettenpad MCA
Brettenpad, gehoord
Bretten
Westgaarde
Volkstuincomplex Osdorp
Australiehavenweg
Brettenpad MCA
Grote Braak (gehoord)
Vijfhoek
Op leuning van Berlagebrug
Waterland
Ouderkerk ad Amstel
Marken
Hemweg
Diemerzeedijk
Westgaarde
Westgaarde
Oeverlanden Nwe Meer
WestgaardeSrjs

CCR
DBA
DBR
FGR
FVI
JBL
LST
MJO
PDR
PMA
PTA
RVL
sov

C. Crommelin
Dutch Birding Association
Dik Brijs
Frank van Groen
Frank Visbeen
Jan van Blanken
Ludger Stuljt
Martijn de Jonge
Piet de Droog
Paul Marcus
Paul Tak
Ruud Vlek
Sovon

XA

Verder werden waarnemingen ontvangen van: Dana Constandse, A. Streef-
land, Nico Zwaagstra
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ONTVANGEN LITERATUUR NOVEMBER-DECEMBER 1992

Ruud Vlek

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amsterdam
en omstreken.

P. W. Brander, Vogelleven in het Vondelpark 1947-1950. VWGA-bundel met 18
artikelen uit het tijdschrift Het Vondelpark nrs. l-28, aug. 1947- april 1950. Met appendix:
De broedvogels vm het Vondelpark 1944-1954.

W.G. Brander (ï1991), Natuurleven in het Amsterdamse Bos. 3e Íilm over het Amterdame
Bos, 1959.
(video-kopie, zonder geluid, nmr het originrel in de collrctie van de St. Heimans & Thijsse bibliothek en
archief).

D. Bromhall, Devil Birds. Televisiefilm over de broedbiologie van Gierryaluw Aprc apus (vidm-ko-
Pie).

J.H.U. van Drooge (secretaresse KNNV-VWG Amsterdam 1959-1976), Ornithologisch
archief (5e zending).
- vogeldagbcken 1957-1980, in het bijzonder m.b.t. vogels in het Amterdamse Bos.
- jar<ahiers ret in het AmteÍdame Bos wargenomen vogelsooÍten f 958-1979.
- b6tuuÍliike a omithologische onespondentie vm het sEretariat KNNV-VWG Amterdam 1959-1978.
(met dere 5e rending is nu het volledige archief vm mej. m. J.H.U. van Drooge in het VWGA-archief
opgenomm).

G. van Duin, De Vijfhoek. De natuurwetenschappelijke waarde van een baggerdepot bij
Diemen.
bijvakscriptie Universiteit van Amsterdam, mrt 1982. Met avifaunistirche gegevens over 1973-1981.
met afrcnderlijke appendix I: De vogels van de Vijfhoek. (1974-1981).

De Groenbewuste Amsterdarnmer (M Amsterdam) l2e jrg. nr, 3, sept. 1992
- Ruim bm vmr de Gierzwaluw. Nog broedend vtrtgesteld op 18 aug-, in kolonie Brederodestrot
Amterdam-Wst.

De Groenbewuste Amsterdanmer l2e jrg. nr. 4, dec. 1992
- Bosuilen in AmteÍdam. Over Hartogs uilsonderzrek in het A'damse Bos (hier stabiel, 25 p.). I p.
Amterdm-W6t.

C.J. Heij, Comparative Ecology of the House Sparrow Passer domesticus in rural
suburban and urban situations. Proefschrift. Rotterdam, 1985.

P. Hirschler, redevoering bij het afscheid van P.W. Brander als boswachter van het
Amsterdamse Bos, 25 nov. 1972. Met dmkwoord vm P.W. Brander (cassette-bandje, onw. vm Bia
van Drmge).

L.C. Jonker (1905-197 ; tot 1970 medewerker dienst P.W. afd. beplantingen/Stadskweke-
rij Frankendaal), enige ornithologische archivalia (1959-1970). o.a. z'n lezing'Cmt onre
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vogelstand in en om Amterdam achteruit?" (2.d., 11970); terugmeldingen vm op Frankendal geringde

vogels (door H.F. Arentsen), en mntekeningen m.b.t. de reigeÍkolonie op Fmnkendaal.

P. Kramers, Biologische verkenningen in Amstelland. Rapport van de werkgroep Natuurbehoud

van het Zoölogirch Laboratorium U.v.A. voor de groencomissie Amstellmd. Amsterdam, febr. 1975.
(kopie)

J.E. Messing (De Pietenclub, N.O.B.), Jaarverslag 1992 Nestkastjes Nieuwe Oosterbe-
graafplaats (rg. 18). 3 p. Bonte Vliegenvangers met 16 jongen, 3 p. Boomklevers met 13 iongen, I p.

Boomvalken met 2 uitgevlogenjongen, I p. Rmsuilen met 2jongen (eerste broedgeval sedert 1980).

Met bijlagen: VogeltÍekstation Amhem, 6 terugmeldingen vm vogels gevonden of geringd op de N.O.B.
(i.h.b. Bosuilen).

J. Odink, foto van een Usduiker Gavia immer op het Nieuwe Meer, Amsterdam, in
december 1973.
D. Piet, Foto-album Vogels van de Nieuwe Oosterbegraafplaats, watergraafsmeer,
A'dam-Oost 1928-1930.

E.F. Schoorl, De Noordhollandse IJsselmeerkust. Inventarisatie en beschrijving vm flora en

avifauna langs de Noordhollandse Usselmerkust met aanbevelingen voor irichting en beher. Haarlem,
aug. 1985.

J.P. Thijsse, Natuurleven. Aíikelenreks in'HetJonge Leven', mundblad voor lerlingen en jonge

werklieden in de diamntnijverheid (uitgave Algemene Nededandse Diamtbewerkers Bond).
Seletie van 16 artikelen m-b.t. het vogelleven in de omgeving van Amsterdam (1910-1920).

J.P. Thijsse, 15 korte vogel-artikelen in de zaterdag-editie van De Telegraaf (1912-1915).

F. Visbeen, Weidevogelbescherming in Waterland 1991. Uitg. Samenwerkingsverband
Waterland, maart 1992.

Archief Waamemers Amstelveense Parken 1968-1990 (ontvangen van Vy'. Stritter,
Amstelveen):
Archief Nestkasten in m.n. Amstelveense Parken 1968-1986 (inclusief begr.pl. Zorg-
vlied). Archief W. Stritter/WAP- L.H. Blom, Vogelwmmemingen in de Amtelvens Parken 1968-1972.

Archief W. Stritter/WAP.
W. Stritter, Vogelwmmemingen in de Amstelveense Parken 1972-1990. Archief Vy'aamemers Amstelvense

Parken, m.b.t. het Thijssepark, het Broersepark en de Braak te AmstËlvÈtr-

4 beleidsnota's van de dienst Stedelijk Beheer van de gemeente Amsterdam, m.b.t.
stedelijk natuurbeleid:
R. Roos en P. Kolle, Natuur in Amsterdam. Basisnota flora en fauna' Amterdam' 1992.

R. Roos, J. v. Dijk en P. Kolle, Ecologische Atla§ Amterdam- AmËt datab§land flom en fauna.

Amterdam, 1992.
R. Roos en P. Kolle, Ecologische strukluuÍ Amsterdam. De ruiÍiltelijke samenhang tussen Amsterdam en

hffiÍ stadsnatuur. Rapport dienst Stedelijk Beheer gemente AmsteÍdam, AmsteÍdam 1992.

R. Roos en P. Kollee, Studie nmr rte gevolgen van de voorgenomen bouw van een stadion/transferium in

Amterdam-2.O., 1992.
(met bijlage : A. Hartog, Vogelgegevens m.b,t. het terrein achter station StËndvliet, over l99l).

Enige rapportages m.b.t. het vogelleven in de Zaanstreek.
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Omithologische verslagen van de Vogelbeschermingswacht Zmnstrek l97l en 1972. Met artikelen over de
Blauwe Reigerkolonie op de ArtilleÍie-inrichtingen Hembrug, door W. Stam en A. Blok. (t265 p. in l97Z).
René Heijnis (red.), De Flora en Fauna vm het Westzijderueld 1973-

Literatuureferenties m.b.t. 12 omithologishe mpportàgs over Polder Udmm nabij Durgerdam
in de bibliothek vm de Vereniging tot Behoud vu Natuumorumenten in Nederlmd te s'Gnvenlmd-

M.R. Bakker (SOVON), Literatuurlijst m.b.t. GieÍzwaluw Apw apus (dec. 1992). r-rjst
bevat 285 refeÍentis.

Brieven vm N. Jansen, M. de Jonge, mevr. H. Stolk, Prof. dÍ. K.H. Voous, J.P. Winter, en J. van der
Woude.

II. Ontvangen regionale t[idschriften.

De Duiwtag (VWG Katwrjk) 7e jrg.nr. 3 dec. 1992
- Derde Bonte Tapuit voor Nederland strijkt n€Í bij Katwijks hotel, 3l okt.1992. Ondordeel vm kleine
invmie, 2e in 8 dagen.
- Grrene Spsht verct Vogelwerkgroep. I broedpar in dorpskem Katwijk. verder 20 p. Berkheide m I p.
Kepelduinen-
- Chcklist Vogels van Katwiik. re bestellen bij smeNrelleÍ Amold Meijer.

FiÍ,s (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 28 nr. 3, oW. 1992
- Imprci* vm de íajaaÍstrek oveÍ zE, 1986-f991-
- Ringmltaten vm de Vinkenbaan Comelis van l*mep in 1991.
- BÍoedÍesultaten in Kerkuilekasten in 1992.

Firis jrg. 28 nr. 4, dec. 1992
- De landtrek in het najaar van 1991, Bij Z.O. wind doet telpost Pammsia niet ondeÍ voor de Z.Hollands
trektelposten.
- Grondag vm Boomleeuwerik. In de AW-duinen, war 8-10 p. broeden in het Kraansvlak, zang zonder
luchtdmsje vastgesteld.
- Winteíellmgen vm watervogels en roofoogels in 1992. VWG Z. Kememeiland is hierbij begonnen met
integrale tellingen vm de Haarlemmermeer. Bruine Kiek overuinteí in H.meer; 5 Havikken in duinstreek.
Totaal 160 rmfuogels geteld.
- De gurzen vm Europa. Samenvetting vu @nte literatuur over in West-EuÍopa oveminterende gmn.

Ficeduln (Twentse Vogelwerkgroep) 2le jrg. nr. 4, d*,. 1992
- De broedvogels vm het \ryifte Ven bij Buure. Rijke sp*htmstand, w.o. 5 p. Kleine Bonte Speht.

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 7 r- 4, de*. 1992
met nieuwsbrief oveÍ Steenuil/nestkstonderzoek 199l-1992 in de Uwlvallei tussen Ap€ldoorn en
Devetrler. 59 p., met > 150 jongen in 1992.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l2ejrg. nr. 4, dec.
1992
- Populatieverloop van de Visdiefin het midden van Noord-Hollmd. Bedreigd dooÍ biotoopverlies. Bijv. ,lO

p. Diemen-Zuid.
- M@tnet weidevogels in 1992. Me€st opvallend is de sterke aftrame vm de Veldleeuwenk.
- Het voedd vm de Speruer in de A'dame Waterleidingduinen. Onderzoek aan plukresten. o.a. I Kleine
Bonte SpehtÍ.
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- Wintertellingen vm weidevogels in de ZailstÉk 1976-1991

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen), jrg. 20 nr. 3, nov. 1992
- De Aalsholver als broedvogel in de provincie Groningen in 1992. Nieuwe kolonie op olieplatfom in
Eem.
- De Rmdpmtvalk-invreie vm 1992 in Grcningen.
- Zevogeltrek bij I:uwemg.
- Een Grote Pijlstomvogel bij l:uwemg op 4 sept. 1992.

De Gnttter §ogelbeschermingswacht Zaanstreek), 16e jrg. nr. 6, dex. 1992
- Hemieuwde km vmr de Oevewaluw, Asnleg van een kunstnostwud in het Twiske. 20O p. in 'n
kunstwand in de Betuwe.
- Verslag Kluteninventarisatie Zaanstreek 1990. In de 2e helft zeventigerjam > 1@ p., nu 40-50 p.
- Verslag Blauwe Reiger-telling Zmstreek 1992. totaal bijm 300 p., nl. kolonie Eurometaal-Hembrug 16ó
p., Begrafuluts Womeruer 116 p., en ll p. in 4 kleine vestigingen elders.

De Kleine //k (VWG Alkmaare.o.) jrg. l0 nr. 3, der. 1992
- De Ooievmr als broedvogel in de regio Alkmaar 1550-1927. Op oude prenten 15-20 p. mgetroffen.
- Zetrek juli-spt. 1992.2e helftjuli 8 Vale PijlstoÍmvogels, veel Grote Stem, eind aug. vel Bontbekj§.1
Tuimelar.
- De meuwen vm Alkrffi in 1992. + 130 par mËuwen op daken broedend in Alkmr, vmmmelijk
Stomen-

De Korhaan (VV/G het Gooi en omstreken) jrg. 26 nr.5 , dec. 1992
- Grentelling winter 1991-1992. Itr WateÍland-Oost mx. 7000 Kolsaozen in febr. 1992.
- Huisryaluwenvestigingen in 1992. Lichte temme in het Gooi, nu 825 p., m.n. in Muiden en Muider-
berg.
- Goed vestigingsjar voor Oeveravaluwen in 1992. ) 120 nesten. 12 p. in Blmmdalerpolder, westelijk
van Weesp.

De Kraisbek §ogelwacht Utrecht) 35e jrg. nr. 5, okt. 1992
- 14 jmr Flevopolder+xcuÍsies.
- Landgoed Walenburg, Nederlmgbrck.

De Kruisbek 35e jrg. nr. 6, der- 1992
- Ringonderrcek en vogeltrek. Methodologische problemen en nut ervan, geillutrerd m WateÍsnip en

Grutto.
- SooÍtemijkdom in het regenwoud. Over de ecologie van tropischo vogels in Guyma.
- Zwartkopmeuwen in Mijdrmht. 2 ex. gevoerd met brood, mogelijk broedvogels uit Vinkevere Pl*sen
of Nieuwkoop.

R. Leblanc (Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland), Kerkuilen in Noord-Holland in '92.
(nieuwsbrief)
l-angame toename: ln 1991 5 broedgevallen met 12 uitgevlogen jongen , ín 1992 9 bEzeue broedksten
waruit 29 jongen uitvlogen: 4 p. in de Wieringermeer, 3 p. overige kop vm N. Hollmd, I p. Egmnd a.d.
Hoef en 1 p. in het Twiske, Waterlmd (vm dit broedpm 4 jongen uitgevlogen in f99f, 2 in 1992). Er
hmgen nu zo'n 165 broedkuteo.

Meerkoet (Natuur en milieufederatie Wierhaven), jrg. 1992 m. 4, dpc. 1992.
- Trektellingen te Falsterbo 18-23 okt. 1992.7e,- en Steenarcnd, 30 Ruigpootbuizerds, maar langwliegende
Giervalk gemist.
- Wamemingenrobriek- I Foretere Stem 5 spt. en I Breedbekstrmdloper 30 sept. Dm Oever. Een
Smulpapje (ongeringd).
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De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. I I nr. 5, dec. 1992
- Z*àenden problemen in de Waddenre. Door overbevissing kokkels mssale Eiderendensterfte.
- Integrale tellingen van de Waddenzee. Wekelijkse telling van de Mokbai. Toename Scholekster en
Zilverplevier.

Wegtrek Rosse Grutto eind april. Vooral €rste jmrs Bonte Strandlopers gebruiken Mokbmi.
- Oeverryaluwentelling op Texel. Slrchts 18 paar in drie vestigingen.
- Kanoeten. 5e nieuwe ondersmrt ondekt; Calidria canutus roselmri (vemoemd nmr ITZ-medewerker Ces
Roselaar ).
- Vogels in de eilmdpolitiek. Programvergelijking van de politieke partijen op Texel m.b.t. hun vogel- en
milieuvriendelijkheid. "Gen enkele partij fomuleert duidelijk en offensief beleid gericht op natuur - en
milieuherstel " .

- 7 jur weidevogelbercheming in polder Wul en Burg. Sterke aftrame vm Kievit, ontwikkelt zich tot
kolonievogel.

SOVON Nieuws (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 5e jrg. nr. 4,
d*. 1992
- Impressis biiandere bÍoedvogelsoorten 1992. Oflolmen uitgestoryen rond Winterswijk (begin '70: 120 p.
hier) in hel Nedeilmd slehts 3 p. Woudapjes, en 40 p. Kwartelkoningen. Vooruitgang van Gnuwe
Kiekendief in Groningen: l0 p. in f991, ín 1992 26 p. op braakgelegde akkers. 23 p. Velduil op Amelmd
en 20 p. in Groningen. 40 p. Draihals op de Veluwe. 45 p. Roodmus op de Waddeneilanden. 101 p.
Grauwe Klauwieren in het Bargeruen, Z.O. Drente. 75 p. Raven op de Veluwe. 13 p. Europes Keri§
in de Achterhek, > 1@ p. in Z. Limburg. Een goed jur vmr Sijren: 73 p. rond Kmrwijk. In Flevolmd
250 p. Gmuwe Gus en 230 p- Itpelare. Opnieuw I p. Slechtvalk in Limburg.
- Zemeuwen in 1990- Aframe vm Zilvemeuw tot 70.000 p. t.g.v. de Vos, Voortgmde toename vm
KleineMmtelnraw >24.WO p.; Stotmachteruit ( 7-000p.

De Tingiaan (fringa, WVG Schagen) 15e jrg. nr. 5, nov. 1992
- Wetewardigheden over de Rotgm.

De Tingiaan l5ejrg. nr.7?, dec. 1992
- de Stenloper. In vorige euw nog broedvogel op duit* Waddeneilanden. l0 ex. overzomeren op
Hondsbossche Zaa xeÀng.
- De Grote Kmoet in de Putten bij Petten, 29 sèpt. - ó okt. 1991. Vragie: hoevel Grote Kmoetm ziil wij
vmr Kmeten aan?
- Huiszwaluwenonderzoek. Smenvatting vm landelijke resultaten vm het onderzoek vm H.Leys a D.
Jonkers.

Vogelbescherming Nieuwsbullerin (Ned. Vereniging tot Bescherming van Vogels) 5e jrg.
nr. 2, jl0ni 1992.
Nieuwsbrief Kerkuil 1992. l5O kasten in N. Holland, in 1991 5 broedgevallen, met 12 jongen.

Vogelbescherming Nieuwsbulletin 5e jrg. nr. 3, okt. 1992
- Actie tegen de hmdel in wilde exotische vogels. Schiphol is belangrijkste mvoerhaven van wilde dieren
en plmten, w.o. vel exotishe vogels. Sinds juli l99l is er nu een voodopige veruoeÍsstop van de KLM.
- Acties vmr het behoud vm de Spanse steppen. O.m. oveÍ steppenresefraat Planeron bij Belchite,
Zaragosm.

Vogels in Flevolond 1990 (Yogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) nr. 1, 1992
OmithologischJmwerslag m.b-t. het vogelleven in Flevoland in 1990. Met artikelen over
- De bossen vm Oost-Flevoland.
- Broedvogelmonitoring Proj*t in Flevoland in 1990
- Broedvogelinvenlariutis vm het Kromlmtpark 1988-1990, en het Koningin Batrixpark Almere.
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- KeÍkuilen in Flevolmd, en hu mortaliteit.
- Flevolmd als belmgrijke rui- en tussmtopplats van Grauwe Grcn.
- RietrugeÍs in Flevolmd: ll jaÀÍ mishetvmgsten.
- Najaarstrek vm de Bramsluiper.
- Wintertelling vm roofoogels in Z. Flevoland in 1990.
- Binnenlandse voorkomen vsn de Vorkstaartmeeuw in het Usslmergebied en overig Nederlmd.
- PÍedatie van Grcte Mmtelmeeuwen op duikenden en meÉÍkGtm
- Fourageerwijz vm en gÍoep Pewogels in Almere.
- Orpheusspotvogel broedend ir Knrbos: nieuwe broedvogel vmr Nederland.

- Blyth's Rietrugu te Lrlystad h jmi 1990 : nieuw voor Nederlmd.
- SchasÍse ea znldm vogels in Flevolgnd in 1990.

- VooÍkomm vm enkele vogelsmrten in Flevolmd nader bekeken.

De Winterkoning (VWG Castricum) jrg. 27 nr. 4, der. 1992
- De Roodpoowalk in het N. Hollands duinreromt
- HEt grootpoothmn vm de Nicobar eilmden.
- Broedvogelfenologie 1992.

Noord-Hollands Milieu'92 (Milieufederatie Noord-Holland)
- Natuur- en hondenliefhebbeÍs moeten wijken voor tennispark in A'dare Bos.

- Ecologisch advis BÍettenzone Amsterdam.
- AmsteÍdams Grentribunaal. Met amklacht tegen de bouw vm 'Nieuw-Oost'.
- Bescherming vm Noordhollmdre vlemuian.

Amsterdatns Milieu (Mlliancurtrum Amsterdam) zomer 1992.
- Meer undrcht vmr natuu in Amterdam- Over de rcenie beleidstudis natuur in Amsterdm vm de

diemt Stedelijk Beher vm de Gemeente Amterdam.

Amsterdarns Milieu (ItíilieucentÍum Amsterdam) november 1992,
- inteÍview met wethouder Saris (RO) over zijn ruimtelijk ordeningsbeleid. O.m. over N. Oevedmden.
- AmsteÍdamse Bos bedreigd, Milieucentrum ztl beantaar Ínaken tegen tennispark brj Vietnamweide.

Milieucentrum Amsterdam, Jaarverslag 1991.

Boomblod (Instituut v. Bos- en Natuuronderzoek) dec. 1992
- Onderrcek aan Rotgrcn in Siberisch broedgebied. Mannelie Rotgam eet geh*l niet tijdms 25 dagen

durende broedtijd,en valt 25 gram per dag af.

Milieudefensie (maandblad ver. Milieudefensie) jrg. 2l novld*. 1992
- Spoorbaven Schiphol. Plmen voor verdubbeling moeten vm tafel. Schiphol moet meer een qroorhaveo

worden.

Bovenstaande tijdschrifien circuleren in een leesmap onder WVGA-leden;

v'oor deelnarne daa.raan. kan men zich opgeven bii Henk de Groot tel.

6414014. Oude jaargangen van deze tijdschrtfien ziin te raaplegen in de

Plantagebibliotheek, Plawage Middenlaan 45a en in de Heimans en Thiisse

bibliotheek, Plantage Middenlaan 2c.




