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LEDENIVERGADERING EN ...
AMSTERDAMSE REIGERS.

Op L1. maart vond de algemene ledenvergadering plaats. De notulen
hiervan zullen binnenkort ter goedkeuring worden toegeshlurd aan de
aanwezigen, en later beschikbaar zijn voor alle leden. Maar hier voor
iedereen alvast kort verslag.

Afgetreden als bestuurslid is Annelies Römer; voor haar in de plaats zal
Frank Visbeen het contact tussen bestuur en Gierzwaluw onderhouden.
Daar Ruud Vlek de komende tijd wat minder actief kan zijn, is Ellen de
Bruin de gelederen komen versterken. Het bestuur bestaat nu dus uit zes
leden.

Een belangrijk besluit: in verband met stijgende onkosten mag de
contributie met ingang van volgend jaar verhoogd worden tot f 25,-. Als
voorwaarde werd gesteld dat er dan meer aan de weg getimmerd moet
worden, door één of twee avonden perjaar spreekavonden te organise-
ren met een duurdere spreker in een grote zaal.
Een dergelijke avond zal dan ook tegen betaling toegankelijk moeten zijn
voor niet-leden en ruime publiciteit dienen te krijgen. Dit sluit aan bij
het streven van het bestuur om de komende tijd de nadruk te leggen op
het werven van leden. Dit jaar zal met een dergeliike avond geëxperi-
menteerd worden, eventueel in samenwerking met IVN en KNNV.
Verder heeft het bestuur toegezegd contact op te nemen met de stads-
deelraden, opdat de VWG en de consulenten meer bekendheid gaan
genietert bij de ambtenaren met milieu in hun portefeuille.
Na afloop van de vergadering zou Alfred Blok nog een half uurtje wat
vertellen over zijn jarenlange reigeronderzoek. Dit liep uit tot ruim één
uur, maar was eigenlijk veel te kort. Niet alleen zagen we schitterende
en vaak geestige dia's, maar ook liet Alfred ons zien hoe een dergelijk
degelijk onderzoek vruchten afiverpt in de vorm van opzienbarende
resultaten.
Voor herhaling vatbaar en dan veel langer!! Over de internationaal
beroemde Amsterdamse reigers mogen wij als stadgenoten allemaal wel
wat meer weten.
Voor het komende seizoen heeft Alfred nog hulp nodig bij zijn
veldonderzoek. Dus houd je van klimmen bel dan 0299048277.
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EXCI]RSIES

20-23 mei. Hemelvaartweekend op Vlieland.
Een traditioneel weekend dat iedere keer weer anders, maar steeds weer
leuk is. We kamperen op carnping 'De Lange Paal'. Voor dit terrein is
in principe een kampeerbewijs (verkrijgbaar bij de ANWB) vereist, dus

als je er een hebt, neem hem mee.
'Vrilheid, 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, ofinje 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.

zatnrdag 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 vegeta-
tie§pe waar Duindoorn overheerst. Dan nog het jongste duin met wat
helmgras, het kale strand, en dan de zee.
Je hoeft geen vogellieftrebber 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.(X) uur. Het
is een terrein van Nafuurmonumenten, dus neem je lidmaatschapskaart
mee. Voor niet-leden ziin toegangskaarten aan de ingang verkrijgbaar,
bovendien mag ieder lid één introducé meenemen.

KOMTALLEN!!!

Ellen de Bruin
Dik Brijs
Gerard Blommenstein

020-624tt23
020-620t134
020-«5t092
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SLAAPPLAATS VAN BLAUWE KIEKENDIEVEN Circas cyanus lN
HET OEVERLANDENRESERVAAT AAN DE KOENENKADE IN
HET AMSTERDAMSE BOS 1986-1992.

Paul J.Marcus

Inleiding
In het Oeverlandenreservaat van het Nieuwe Meer in het Amsterdamse
Bos (Atlasblok 25-44-33) ligt een slaapplaats van blauwe kiekendieven
die al zeker vanaf 1985 tot dit moment in de winter in gebruik is.
Vermoedelijk is de slaapplaats al langer in gebruik: Dagboekaantekening
d.d. 29-L2-L983' t9.00u 1 I rondvliegend boven Oeverlandenreser-
vaat." Aangezien dit binnen de limiet valt van 30 minuten voor tot 30
minuten na zonsopkomst mag dit als een slaapplaatswaarneming worden
beschouwd.
Kiekendieven slapen niet zoals de meeste roofrogels in bomen of
struiken, maar op de grond. Blauwe kiekendieven pleisteren buiten het
broedseizoen vaak gemeenschappelijk in vlakke, open terreinen met oen
lage vegetatie, heide en moerassen, meestal nat, maar soms droog
(Hustings 1985, Cramp 1980). Ze slapen behalve in min of meer
natuurlijke terreinen ook wel in cultuurland, bijvoorbeeld in graanvelden
(Hustings 1985, Marcus 1989).

Methode
De tellingen vonden uitsluitend 's avonds plaats, tenminste tussen één
uur voor tot een half uur na zonsondergang. Meestal duurde de telling
wat langer. Als telpost werd op het Excursiepad het ban§e gekozen dat
ongeveer 50 meter van het noordelijke einde van het pad verwijderd is.
Het bankje biedt een goed uitzicht over het westelijke deel van het
Oeverlandenreservaat. Het perceel D, direct ten oosten van het pad
wordt een beetje aan het oog onttrokken door een weelderig struweel ter
hoogte van het bankje. Perceel E is geheel onzichtbaar vanaf dit punt
vanwege een hoge boomsingel tussen D en E. Ter ondervanging van
deze nadelen werd wat geijsbeerd over het pad.
Alle tellingen zijn vanaf november 1986 door mij verricht. Voor dit
verslag is in één geval gebruik gemaakt van de gegevens van een
ochtendwaarneming die correleren met de resultaten van de avond
daarvoor. Het aantal tellingen per seizoen is wat minder geworden in de
loop der jaren.
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Het oeverlandenreservaat aan het Nieuwe Meer
Het Oeverlandenreservaat gelegen aan de noordkant van het Amsterdam-
se Bos, bestaat uit 5 rietpercelen, van west naar oost voor dit verslag
aangegeven met de letters A-E; tussen de percelen C en D loopt het
Excursiepad (figuur 1). Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 15 ha.
Ten noorden van de percelen scheiden een sloot en een beboste oeverwal
het reservaat van het Nieuwe Meer. Het Amsterdamse Bos ligt tussen de
Haarlemmermeer (in het v/esten en zuidwesten) en de agglomeratie
Amsterdam-Amstelveen (noorden, oosten en zuidoosten). Een paar
kilometer ten westen van de Oevedanden ligt de luchthaven Schiphol.
De Oevedanden ondervinden daarvan geluidsoverlast. Het gebied is aan
alle kanten omgeven door doorgaande verbindingswegen: snelwegen
(A4, A9, A10), de Schipholliin en een binnenvaartroute (Nieuwe Meer;
zie figuur 2).
De Percelen A-C bestaan vrijwel geheel uit rietland, dat om en om ééns
in de twee jaar wordt gemaaid. In B ligt een plasje dat omgeven is door
hoog opgaand bos (berk, wilg etc)
Tussen de percelen D en E staat een 6ssÍnsingel; perceel E is rietland
dat ééns in de twee jaar wordt gemaaid; D bestaat uit een rietveld in het
noorden @1), dat ééns in de twee jaar wordt gemaaid, een hooiland
@2) dat jaarlijks wordt gemaaid en een sterk verruigd en verbost stuk in
het zuidwesten (D3). Yoor het maaibeheer in de periode 1986-1992 zie
de kaartjes 2 tlm 7 . De zwartgemaalÍe percelen zijt n het aangegeven
seizoen gemaaid. Verbossing, struwelen en boomsingels zijn op de
kaartjes genegeerd.

Nleuwe Meer

0

#-
0 1'00 500m Bosbaan

Polder Meerzicht

trÏguur 1. Het overlandenreservaat en polder meerzicht



Giertwaluw 31 (1993) nr.l 5

6

$
l{

7 6

L
!
I
I
!
t

A10

A1 0

A9

r( km

Figuur 2. De omgeving van de slaapplaats: -+-+-+-+-+ grens van geschikt
voedselgehieÍl hinncn een strael van 16 km wqn íle sl--Fpl-^fs in .le Oewerlqníler; ---
---- = snelweg; 1 = Amsterdamse Bos; 2 = Schiphol; 3 = Haarlemmermeer; 4 =
Hoofddorp; 5 : agglomeratie Haarlem-Velsen; 6 : agglomeratie Amsterdam-
Zaanstad-Amstelve.n;7 : recreatiegebeid Spaamwoude; 8 : het Groene É[aÍ met
onder meer Aalsmeer en Uithoorn

Door het om en om maaien blijft er elk jaar in ieder geval voldoende
overjarig riet voor een broedpaar van bruine kiekendieven C. aerugino-
§us over. Doordat men echter beide percelen ten oosten van het Excur-
siepad tegelijk van het riet ontdoet, kan zich niet ieder jaar een tweede
I bruine kiekendief in het gebied vestigen, zoals in 1992. Tevens
worden blauwe kiekendieven eerder gedwongen de slaapplaats in de
Oeverlanden op te geven als het riet ten oosten van het pad geheel
verwijderd is: het ó bruine kiekendief verdedigt slechts zijn territorium
aan de westkant van het pad tegen blauwe kiekendieven.

I

A

3
É,1!
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Het is daarom wensellik dat men in het jaar dat men peÍceel E maait,
perceel Dl ongemoeid laat en vice versa.

lDnl
1 985-1 986 , 1 986-1 987

1 987-1 988 1 988-1 990

1 990-1 99r 1 991 -1 992

Figuur 3. Het maaibeheer in het Oeverlandenreservaat tijdens de onderzoelsjaren.
De zwartgemaakte percelen zijn in de loop van het aangegeven seizoen gemaaid.

Figuur 4. À Nestplaats van de bruine kiekendiefl zwart is góruikelijke neslplaats
1985-1992 en gearceerd is nestplaats van tweede 9 in L992. B Slaapplaats blauwe
kiekendieven: zwart is de percelen gebruikt 198G1992 en gearceerd is de percelen
1988-1992.

BA
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De slaapplaats
Slaapplaatsen dienen ten eerste vrij te zijn van menselijke verstoring
(Cramp 1980) en ten tweede moeten ze goed toegankelijk zijn vanuit de

lucht. Ruigtegetaties (riet etc.) met daarin open plekken waarin de
vogels in kunnen vallen hebben de voorkeur. Rietmonoculturen zijn
ongeschikt (Argeloo.1992). Tevens moet de slaapplaats vrij zijn van
predatoren, zoals havik Accipiter gentilis (eigen waarneming), en vos
Vulpes wlpes (Opdam 1985).
In de Oeverlanden staat de slaapplaats niet bloot aan verstoring door
mensen. De rietpercelen zijn een groot deel van het jaar wegens de hoge
waterstand ontoegankelijk voor maaiers. De blauwe kiekendieven vallen
in op plaatsen die vaak slechts enkele tientallen meters van de telpost af
liggen. In de Oeverlanden genieten de percelen met oudste vegetatie de

voorkeur (m.u.v. de verboste delen) als slaapplaats. De vegetatie van
dergelijke percelen is waarschijnlijk minder homogeen van dichtheid dan
rietland met een jonge vegetatie (ik heb ze nLooit zelf betreden). Vaak
gebruiken de eerste gasten van het winterseizoen de plaats waar de

bruine kiekendieven dat jaar genesteld hebben. Volgens Cramp (1980)

liggen de individuele roestplaatsen soms verspreid over vele hectaren,
maar ook vaak gegroepeerd met een onderlinge afstand vat l-2 meter.
De blauwe kiekendieven van de Oeverlanden vallen meestal in elkaars
buurt in, een enkeling bezet soms echter een solitaire slaapplaats in een

perceel afgezonderd van de andere vogels.
De blauwe kiekendieven gebruiken de percelen B en C ten westen van
het pad en de percelen D1 (riet) en E als slaapplaats. Vaak slapen alle
vogels hetzij aan de westkant van het Excursiepad, hetzij aan de oost-
kant daarvan. Een enkele maal wordt vastgesteld dat één of twee vogels
ten westen en de overige ) 2 blauwe kieken ten oosten van het pad

slapen of vice versa.
In de eerste telseizoenen werden uisluitend de percelen B en C gebruikt.
De oostelijke percelen worden pas sedert 1988 bezet, dus in de meerjari-
ge periode waarin de Oeverlanden niet gemaaid werden (zie kaart 5 en

e)

Aantallen
In de tabel 1 staan de maxima per decade. Als er in een decade (1/3
maand) niet is geteld, wordt dat met een x aangegeven. Bij de telling
gaat het uitsluitend om aankomsten van blauwe kiekendieven. Met
aankomst wordt de eerste verschijning van een blauwe kiekendief
bedoeld die gevolgd wordt door het neergaan voor de nacht in het riet.
Dus doortrek tijdens de slaapplaatstelling wordt genegeerd en het
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Tabel 1. Maximum aantal invallende blauwe kiekendieven per telling per decade in de
mrumden november tot en met april vooÍ de jaren 1986 tot en met 1992.

definitief wegvliegen van de slaapplaats na een aanvankelijk verblijf
wordt van het eerder gevonden telresultaat afgetrokken.
De aantallen op slaapplaatsen variëren var^ l-2 tot meer dan dertig
exemplaren (Cramp 1980). In het Amsterdamse Bos liggen de aantallen
in magere jaren tussen 0 en 4 exemplaren, maaÍ ze kunnen in vette jaren
oplopen tot maximaal 12 exx. per nacht. In elk seizoen is tenminste een
paar keer van de slaapplaats gebruik gemaakt.
Volgens Newton (1979) worden de aantallen roofuogels in de winter
bepaald door de hoeveelheid voedsel, de beschikbaarheid van slaapplaat-
sen op voor de betreffende soort redelijke afstand van het voedselgebied,

de winters

maand decade 198G87 1987-88 1988-89 1989-90 199G91 t99L-92
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en de beschikbaarheid van voldoende uitkijkposten cq. rustplaatsen in
het gebied waar de roofvogels overwinteren. Het basisvoedsel van
blauwe kiekendieven wordt gevormd door woelmuizen (Cramp 1980).
Vermoedelijk is de veldmuizenpopulatie in de Haarlemmermeer van
invloed op de aantallen blauwe kiekendieven in de Oeverlanden.
Op 9-3-1992 zijn 's avonds 12 9I blauwe kiekendieven op de

slaapplaats geteld (tabel 1), de volgende ochtend (10-3-92) zag Frank
Visbeen tijdens een inventarisatieronde tussen 6.45u en 7 .24t ll9 ?
naar het westen vliegen (pers.med. F.Visbeen 13-1-93). Het hele seizoen
1991,-92 waren de aantallen buitengewoon hoog in tegenstelling tot het
jaar daarvoor.
Een strenge koude als in de winter var^ 1978-79 met als gevolg een

influx tijdens de Atlasperiode van Sovon (Sovon 1987) deed zich in de
jaren 1986-92 niet voor. Er is één vorstperiode vastgesteld waarbij er
een verandering optrad in de aantallen blauwe kiekendieven op de

slaapplaats, nl. januari 1987: de aantallen vielen van gemiddeld 5,5 per
avond naar 1,7 exx. Dit is bepaald het omgekeerde van een influx.
Buiten die periode heeft zich iets dergelijks niet meer voorgedaan
samenvallend met ijsvorming.

Aankomstt[iden
Volgens Cramp (1980) komen de blauwe kiekendieven binnen tussen 45
minuten voor en 30 minuten na zonsondergang. Hustings et al. stellen
een telling voor tussen 1 uur voor en 30 minuten na zonsondergang. Uit
de gegevens blijkt dat 85% var, de aankomsten binnen de bij Cramp
aangegeven periode plaatsvond, 91,5% in de door Hustings et al.
aanbevolen telperiode (n:71 1).
De vroegste blauwe kiekendief was op 10-11-1988 om 13.50u, 3 uur en

6 minuten voor zonsondergang reeds ter plaatse jagend. Zij ging om
17.04 definitief neer. De laatste aankomsten werden genoteerd op 21'L2-
1990 om 17.08u, ca. 38 minuten na zonsondergang en op 24-L2-91 om
17,07u, 37 minuten na zonsondergang.
De vogels komen volgens Cramp (1980) over het algemeen solitair
aangevlogen. Uit eigen waarnemingen blijkt echter dat ze geregeld in
groepjes van 2 tot 4 exemplaren arriveren. De aankomsten vinden bd de

ene telling gespreid over de hele periode plaats met tussenpozen van 10
minuten tot een half uur, zoals op G4-92 toen de eerste om 19.49u
aankwam en de laatste van de 7 exemplaren om 20.51u. Bij de andere
telling komet ze en bloc met een gemiddelde tussenpoos van L minuut
binnen: 25-2-1992 kwam de eerste van 11 exemplaren om 18.1.3u aan,
de laatste arriveerde om 18.24u.

9
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Het aandeel herkenbare dó op de slaapplaats
De slaapplaats in het Amsterdamse Bos werd in de 6 telseizoenen
hoofdzakelljk door ringtails @ruine vogels) bezet. Adulte ód waren
onder de pleisterende vogels in de minderheid. Per telling werden ten
hoogste 1-2 overwegend grijze óó waargenomen. Herkenbare juveniele
d ó zijn niet vastgesteld.
Het grootste deel van de aankomsten van herkenbare óó namelijk
51,8% (n:83) vond voor zonsondergang plaats. Er was geen merkbaar
verschil met de totale aankomsten. Er zijn geen aanwijzingen gevonden
dat óó eerder op de slaapplaats arriveren dan 9 I (Cramp 1980)
De óó worden bij conflicten om de roestplaats altijd door 99
opgestoten. Soms wordt het ó door iedere nieuwkomer opgejaagd. Ook
als een ó als eerste op de slaapplaats aankomt, gaat hij vaak als laatste
definitief neer. Dat kan geruime tijd na zonsondergang zijn.
Op 27 januari 1993 (pers. med. Paul Tak) en 2 februari 1993 (eigen
waarn.) werden voor het eerst 3 herkenbare óó op de slaapplaats in de
Oeverlanden gezien. Het betrof 2 adulte óó en L overwegend grirjs ó
met bruine veren op rug, vleugeldekveren boven en onder en flanken.
Bovendien was het de eerste keer dat de herkenbare óó in de
meerderheid waren (ó:9 :3:2), uitgezonderd die keren dat er alleen een
ó op de slaapplaats verscheen.

Gedrag op de slaapplaats
De vogels komen altijd uit het westen. Dit wordt vooral vastgesteld als
de vogels hoog 1:6ou"r, boomkruinen) aanvliegen. Het komt evenwel
regelmatig voor dat de blauwe kiekendieven het weiland Meerzicht ten
westen van het Oeverlandenreservaat kennelljk mijden in verband met
agressie van de zwaÍte kraaien Corvus corone die daar een VVP hebben.
In dat geval komen de vogels laag boven het Nieuwe Meer aanvliegen
en ze duiken vervolgens over het Oeverbos de Oeverlandenin. Ze
worden dan soms het eerst ten oosten van het Excursiepad opgemerkt.
Als de vogels aankomen op gÍote hoogte, zakken ze snel tot een hoogte
van 10-20 meter en vliegen dan enige tijd rond boven de verschillende
percelen van het Oevedandenreservaat. Dat doen ze voornamelijk als ze
vroeg arriveren. Na een minuut of tien tot ca. een uur vallen ze in op de
uitverkoren plek in het riet. Vaak worden vogels opgestoten door
nieuwkomers. De nieuwkomers worden echter ook dikwijls door de ter
plaatse roestende vogel vedaagd.
Vroeg verschijnende kiekendieven kunnen vooÍ ze definitief neergaan in
het riet in gemaaide percelen op de grond of op verhogingen in het
landschap zitten, zoals paaltjes, struiken, hopen maaisel. Ze zittet ook
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in bomen in de singels rond de percelen. Laat arriverende vogels vallen
over het algemeen direct in op de slaapplaats. Ze komen pal uit het
westen laag aanvliegen: zij hebben niets meer te duchten van zwarte
kraaien.

Blauwe kiekendieven in conflict met andere vogels
Het Oevedandenreservaat is naast slaapplaats van blauwe kiekendieven
ook slaapplaats van andere soorten roofrogels en voorverzamelplaats
(VVP) van corviden, m.n. kauw Corvus monedula, zwarte kraai en
ekster Pica pica. Bij passage van blauwe kiekendieven over Meerzicht
ontstaan er paniekvluchten van kauwtjes. Zwarte kraaien mobben
arriverende blauwe kiekendieven hardnekkig en verdrijven soms een
blauwe kiekendief uit het gebied. Zwarte kraaien gaan nooit neer in het
riet om ingevallen kiekendieven weg te pesten.

De singels worden gebruikt als roestplaats van buizerd Buteo buteo, en

sperwer A. nisus. Sperwers vallen geregeld blauwe kiekendieven aan die
de boomsingels passeren.
In sommige winters zit er in de singels rond de Oeverlanden een havik.
Hoewel ze in de vlucht ongeveer even groot lijken, zijn haviken
zwaardere en krachtiger roofvogels dan blauwe kiekendieven. Zij
pakken ook grotere prooien. Hoewel ik nooit gezien heb, dat een havik
het initiatief nam tot een agressieve confrontatie met blauwe
kiekendieven, tolereren de blauwe kiekendieven deze grote roofvogel
niet in de buurt van hun roestplaats. Als de blauwe kieken alleen zijn,
verlaten ze zonder dralen de slaapplaats nadat ze de havik hebben
opgemerkt. Als ze toevallig met twee of meer tegelijk op de slaapplaats
zijn en de havik opmerken, mobben ze deze. Meestal krijgen de blauwe
kiekendieven bijval van de zwarle kraaien. Dagboekaantekening d.d.17-
1-1990:"Om 17.00u ontdekte ik een havik I dat werd gemobbed door 6
blauwe kieken, die steeds kekkerend rondvlogen rond de boom waar zij
even later uit vloog -2." Zlj mobben dus ook de voor hen gevaarlijke
roofuogels net zoals zij roofdieren en mensen mobben (Cramp 1980).
Tegen het einde van het telseizoen maken doortrekkende bruine
kiekendieven soms gebruik van het gebied als slaapplaats. Door mij zijn
ir1 de winter (tussen begin november en half maart) nooit overnachtende
bruine kiekendieven vastgesteld in het gebied. Bruine kiekendieven die
op doortrek de slaapplaats bezoeken, worden meestal door de blauwe
weggejaagd. Het tweede I bruine kiekendief dat zich in 1992 ten oosten
van het Excursiepad vestigde, werd echter door de blauwe kiekendieven
in hetzelfde perceel gedoogd.
Vanaf eind maart-begin aprilbezet een broedpaar bruine kiekendieven
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een perceel aan de westkant van het Excursiepad. Zij tolereren daar
geen blauwe kiekendieven. Het d bruine kiekendief onderneemt de
acties tegen de blauwe kiekendieven en andere roofuogels die in de
buurt van het nest komen. Het I bemoeit zich alleen met het verjagen
van vreemde 9 ? bruine kiekendief.
Aan de andere kant kan een blauwe kiekendief I agressief optreden
tegen de bruine kiekendieven. Dagboekaantekening d.d. 2-4-1990,
achterbruinekiek.:"(...) 19.28u ruzie ó (bruinekiek) met499 blauwe
kiek. boven D.(...)"; achter blauwe kiek.:"(...) Om 19.55u vlogen ó9
bruine kiek boven BC. Een I blauwe kiek vloog van DE en zíf gaf het
ó bruine kiek een paar tikken. Dit werd door het I bruine kiek
volkomen genegeerd. Na enig gekrakeel vloog het 9 blauwe kiek weer
naar D, waaÍ ze neerging.(..)."
In de singels en de struwelen Íoesten ransuilen Asio otus; interacties van
ransuilen en blauwe kiekendieven zijn niet vastgesteld.
Blauwe kiekendieven raken boven de slaapplaats incidenteel in conflict
met blauwe reigers Ardea cinerea, en meeuwen Inrus sp..

Geluiden
Volgens Cramp (1980) zijn blauwe kiekendieven buiten de broedtijd
tamelijk zwijgzaam. Alleen het kekkeren (chattering call) wordt weleens
gehoord. R. Harold (1989) beschr{jft een totaal andere roep die tevens
veel vaker op slaapplaatsen werd opgemerkt dan het gekekker. Deze
roep is een soort hoog vibrerend geluid "Írrierrr", dat voornamelijk bij
intraspecifieke interacties en in enkele gevallen bij interspecifieke
interacties wordt voortgebracht. De intraspecifieke interacties betreffen
voor het overgrote deel pogingen om een zittende blauwe kiekendief van
de roestplaats te verjagen. De interspecifieke interacties betreffen in dat
artikel uitsluitend confrontaties van blauwe kiekendieven met sperwers.
Dit gekrijs, de squeal call, is vanaf 1986-87 jaarlijks genoteerd op de
slaapplaats in de Oeverlanden. In totaal noteerde ik het tot in 1993 31
maal. In de meeste gevallen (intraspecifiek) ging het om het verdrijven
van een eerder ingevallen vogel door een nieuwkomer of omgekeerd.
Eén maal (12-2-93) werd de squeal call voortgebracht tijdens een
conflict tussen 2 óó ad. in de lucht. Enkele malen betrof het
interspecifieke interacties tussen zwarte kraai en blauwe kiekendief of
sperwer en blauwe kiekendief.
De squeal call draagt niet ver. Het geluid is ten hoogste op enkele
honderden meters afstand hoorbaar. Het wordt niet gehoord wanneer de
afstand tussen de teller en de slaapplaats te groot is. De roep hoort door
de korte reikwijdte bij lijfelijke agressieve confrontaties. Bij gevechten
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De weilanden
Het aantal broedpaar van de scholekster is iets teruggelopen. De kievit
neemt de laatste jaren weer licht toe. In het Meetnet van weidevogels in
Noord-Holland, een onderzoek van de provincie naar de
aantalsontwikkelingen van de weidevogels in Noord-Holland, geeft de
kievit een lichte afrrame te zíen (Scharringa 1992). De aantallen van de
grutto wisselen nogal per jaar al lijkt de trend nu positief. In de jaren
1987 en 1988 en 1990 lag het aantal broedpaar rond de twaalf paar, de
laatste twee jaar eenentwintig en respectievelijk 18 paar. De tureluur is
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in de lucht blijkt dat duidelijk, zowel intra- als interspecifiek. Daarom
wordt zij niet gebruikt bij het mobben van gevaarlijke vijanden die beter
op afstand gehouden kunnen worden, zoals haviken. Bij interacties van
blauwe kiekendieven met havik werd uitsluitend een vèrdragend
gekekker van de kiekendieven genoteerd. Dat geldt ook voor interacties
met bruine kiekendief, buizerd en het merendeel van de interacties met
zwarte kraaien.
De squeal call wordt niet uitsluitend door blauwe kiekendieven voortge-
bracht. Deze roep heb ik blj twee gelegenheden intra-specifiek door
bruine kiekendieven horen uiten. Bij de nesplaats in het Oevedanden-
reservaat aan het Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos joeg het
territorium-houdende ó een vreemd ó 3x onder het uiten van deze roep
uit de vegetatie op 14 april 1990 tussen 20.55u en 21.06u. Ik noteerde
op 19 augustus 1991 om 10.30u de squeal call bij een conflict tussen 2
adulte I9 bruine kiekendieven boven het rietland van de Bretten-MCA
(Brettenpad Geuzenveld/Slotermeer, atlasblok 25-34-Ll). Harold (1989)
noemt de bruine kiekendief niet als voortbrenger van de squeal call,
Cramp (1980) evenmin.
Dat de bedelroep buiten de broedtijd door blauwe kiekendieven wordt
voortgebracht vermelden Cramp & Simmons niet. In het late najaar heb
ik deze roep, een klaaglijk fluitend "fieh", enkele malen op de
slaapplaats gehoord. Zij werd voortgebracht door invallende ringtails,
waarvan ik op grond van de warme kleur van het kleed en op grond van
het feit dat ze de bedelroep uitten, aanneem dat het eerste kalenderjaar
individuen betrof: In het Oeverlandenreservaat 1x op 28 november 1987
(ringtail x ringtail) en lx op 24 november 1988 (ringtail x ?[:i of 9]).
In 1989 hoorde ik de bedelroep op 13 november in de Brettenzone
@retten-Groote Braak, Geuzenveld/Slotermeer, atlasblok 25 -33 -23). Het
betrof hier een ringtail die bedelend neerging op de plaats waar even
eerder een andere ringtail was neergegaan

De blauwe kiekendieven overdag
Volgens Cramp (1980) blijven slaapplaatsen in gebruik zolang ze lriet te
ver van de beschikbare voedselbronnen verwijderd zijn. De bezetting
hangt daarom samen met de aanwezigheid van de belangrijkste
prooisoorten.Een slaapplaats is centraal in het voedselgebied gesitueerd.
Als er een betere en meer centraal gelegen slaapplaats voorhanden is,
heeft die de voorkeur (Cramp 1980). Het Amsterdamse Bos ligt niet
centraal in het jachtgebied van de blauwe kiekendieven, maar in de
periferie daarvan (zie figuur 2). De blauwe kiekendieven van het Bos
slapen in een enclave van natuur binnen een stadspark bijna geheel



t4 Gierawluw 31 (1993) nr.I

omgeven door stedelijk landschap.
Uit het gegeven dat de blauwe kiekendieven uitsluitend uit westeliike
richting komen en 's morgens naar het westen wegtrekken,
gecombineerd met het gegeven dat voor blauwe kiekendieven geschilÍe
jachtgebieden zich vrijwel uitsluitend ten westen en ten zuidwesten van
het Amsterdamse Bos bevinden, kan aangenomen worden dat de meeste
blauwe kiekendieven, overdag verblijven in de Haarlemmermeer.
Bij de jaarlijkse roofrogeltelling in januari 1992 werden door de Vogel-
werkgroep Zuid-Kennemerland veel meer roofvogels, met name buizerds
en torenvalken, geteld dan in 1991. De grootste portie bevond zich in de
Haarlemmermeer. Blauwe kiekendieven werden daarbij echter
nauwelijks vastgesteld (slechts 2 exemplaren) §.Vliet 1992). Kenneliik
zijn integrale gebieds-tellingen niet de methode voor het bepalen van het
werkelijke aantal blauwe kiekendieven in een gebied. Hustings et
al.(1985) stellen voor om, indien mogellik, blj blauwe kiekendieven
slaap-plàatstellingen te verrichten i.p.v. gebiedstellingen (blz,.Lfi,7.3.4
Roofuogels). Desondanks correleren de cljfers m.b.t. de torenvalk en de
buizerd in de Haarlemmermeer met de hoge aantallen blauwe
kiekendieven op de slaapplaats in de Oeverlanden. Dit geldt trouwens
ook voor de lage aantallen in 1991 (V.Vliet 1992). Waarschijnlijk was
het voedselaanbod een gemeenschappelijke factor. Het voorkomen van
grote groepen roofuogels (in grote dichtheden broedend, jagend of
roestend) wordt in verband gebracht met een kortstondige overvloed aan
beschikbare prooi over een groot gebied (Newton 1979). Het is
waarschijnlijk dat de blauwe kiekendieven, die vlakbij deze rijk
voorziene dis een gemeenschappelijke slaapplaats hadden, daar ook
foerageerden.
Als voedselgebied komen wellicht ook delen van het Groene Hart en de
duinstreek in aanmerking, aangezien blauwe kiekendieven een grote
actieradius vanaf de slaapplaats hebben: blauwe kiekendieven zijn
overdag tot 16km verwijderd van de slaapplaats vastgesteld (Cramp
1980). Op kaart 10 (1:300.000) staat een cirkel geprojecteerd met radius
5,3cm:16km en middelpunt de slaapplaats. Een groot deel van het
omcirkelde gebied komt niet in aanmerking als foerageergebied.

Bespreking
In de verslagiarenzijr, nauwelijks fluctuaties in de aantallen blauwe
kiekendieven vastgesteld als gevolg van vorst. Fluctuaties in de aantallen
als gevolg van de voedselsituatie liggen voor de hand (Newtot 1979), ze
zijn hier niet onderzocht.
Ruim 907o van de waarnemingen valt binnen de periode 1 uur voor tot
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30 minuten na zonsondergang die Hustings et al. aangeven.
De Haarlemmermeer Iigt voor de hand als plek waar de meeste blauwe
kiekendieven de dag doorbrengen, de telresultaten aangaande de blauwe
kiekendief van de VWG Zuid-Kennemerland in 1992 ten spijt. Een deel
van de vogels zal wellicht verder weg foerageren (bijv. in het Groene
Hart van de Randstad, of in de duinen).
Ondanks de verstedelijking van de Haademmermeer (uitbreiding
Schiphol e.d.) weten de blauwe kiekendieven nog steeds in groten getale
de slaapplaats in de Oeverlanden te vinden. De verstedelijking zal de
presentie van blauwe kiekendieven in de Oeverlanden in de toekomst
waarschijnlijk negatief beinvloeden.
De behoefte aan veiligheid m.b.t. predatoren zou één van de redenen
kunnen zijn waarom blauwe kiekendieven er gemeenschappelijke slaap-
plaatsen op na houden. Dit blijkt uit het mobben van haviken in de
Oeverlanden. Opdam (1985) vermeldt deze opvatting ook m.b.t. predatie
door vossen en bunzings van de op de grond pleisterende vogels.
Zowel Newton (1979) als Opdam (1985) melden de functie van de
gemeenschappelijke slaapplaats als informatiecentrum omtrent de
kwaliteit van de voedselgebieden van de diverse gasten. @am
betwiifelt dat omdat blauwe kiekendieven er in de winter vaste
voedselterritoria op na houden, waardoor de informatiefunctie van de
slaapplaats zinloos zou zijt. Als echter in aanmerking genomen wordt
dat de voedselterritoria in voedselrijke gebieden klein zijn en in
voedselarme gebieden groot (Opdam 1985), dan is de informatiefunctie
zinvol: als uit een bepaalde richting enkele vogels telkens met volle krop
op de slaapplaats verschijnen, loont het voor de hongerlijder uit het
arme gebied de moeite om volgende dag in de buurt van de verzadigde
vogels te gaanjagen. Als alle gasten op de slaapplaats uitgehongerd
aankomen, weten ze van elkaar dat zp maar beter uit het gebied kunnen
vertrekken. Dit laat zich in de Oeverlanden uiteraard niet onderzoeken,
aargezien alle vogels altijd uit dezelfde richting komen.
De squeal call van de blauwe kiekendief werd, indien de bron zichtbaar
was, uitsluitend bij agressieve interacties waargenomen tussen
soortgenoten, sperwers eÍL zwaÍte kraaien. B1auwe kiekendieven
kekkeren bij interacties met andere vogels. De bedelroep die op de
slaapplaats uitsluitend in verschillende novembermaanden is
waargenomen, is mij in dit verband uit de literatuur niet bekend. De
squeal call is door mij ook waargenomen bij intraspecifieke interacties
van bruine kiekendieven. Ook dit is mij niet uit de literatuur bekend.
Bij het maaibeheer in de Oeverlanden wordt met succes rekening
gehouden met de mogelijkheid dat een broedpaar bruine kiekendieven
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zich daar ieder jaar kan vestigen. Het is evenwel jammer dat er nog
geen rekening wordt gehouden met de tot in april in de regio
verblijvende blauwe kiekendieven. Daar deze blj gebruik van het terrein
ten oosten van het Excursiepad als slaapplaats door de bruine
kiekendieven met rust gelaten worden, is het gewenst dat in de jaren
waarin perceel E gemaaid wordt, perceel D-noord (zie figuur 1)
ongemoeid wordt gelaten en vice versa.

Een punt dat in het kader van dit verslag nog niet aan de orde kwam, is
het voorkomen van andere slaapplaatsen in de regio, dwz. het gebied
tussen Amsterdam en Haarlem. Deze zijra door mij zelden of nooit
bezocht. Ze liggw o.m. in het Vfestelijk Havengebied. Hiermee heeft
waarschijnlijk geen uitwisseling plaatsgevonden. Dichterbij, direct aan
de overzijde van de Ringvaart ligt de Zandput aan de Koekoekslaan in
de buurtschap Nieuwe Meer. Deze is in ieder geval in de jaren 1986-
1988 in gebruik geweest en er vond uinvisseling plaats, gezien de vaak
sterk wisselende aantallen per telling in de beginjaren en het
terugvliegen van gasten in de avond naar het westen. Omdat er bijna
geen aanwiizingen meer zijn van uitwisseling met die slaapplaats in de
laatste jaren, neem ik aan dat de Zandput inmiddels niet meer structureel
wordt gebruikt. In 1986-87 moet deze slaapplaats erg belangriljk zijn
geweest. Het zou prettig zijn als de gegevens van de tellingen van de
jaren 1985-1990 op de slaapplaatsen rond Amsterdam eindelijk eens
gepubliceerd zouden worden.

Bestuurl[ik vandalisme
Het feit dat deze slaapplaats al zoyeeljaren achtereen door blauwe
kiekendieven wordt gebruikt, geeft aan dat de Oeverlanden voor het
voorkomen van de blauwe kiekendief in Midden-Holland van groot
belang zijn.
De inspanningen van de beheerders van het Amsterdamse Bos om dit
natuurgebied met grote landschappelijke en ecologische waarde in stand
te houden, dreigen door de snode plannen van de gemeente Amsterdam
teniet te worden gedaan. De aanleg van een reusachtig tennispark op ca
500 meter afstand van de slaapplaats, waartoe de Gemeenteraad van
Amsterdam besloten heeft, zal leiden tot toename van overlast van
geluid en licht in de Oeverlanden. De recreatiedruk op de Oevedanden
zal toenemen. De aanleg zal ten koste gaan van de ecologische
verbindingszone aan de oostkant van de Oeverlanden. De Oeverlanden
verworden hierdoor tot een groene snipper die op den duur aan
levensvatbaarheid zal inboeten. Het is schrijnend dat juist een politieke
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partij als Groen Links in Amsterdam keer op keer besluiten voorstaat,
die averechts voor de natuur in onze regio uitwerken.

Dankzegging
Met dank aan Paul Tak en Frank Visbeen voor het verstrekken van hun
gegevens.
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DE GIERZWALIJW Apus apus ALS WINTERGAST ?

Frank Visbeen

§ c
Op 18 december 1990 werd op de zolder van een te renoverenpand aan
de Hoogte Kadiik nr. 53 vleermuizen ontdekt. Ab Kalkman, een
bouwvakker werkzaam in het pand, besloot polshoogte te nemen. Hii
vermoedde dat het om dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus) zou
gaan, de meest algemene soort in Amsterdam (Melchers, 1991).
Tot zijn grote verbazing bleek het om twee (adulte) gierzwaluwen te
gaan. Een van de zwaluwen was dood, de ander vloog paniekerig rond.
Ab zette het zoldeduik open en nam de dode vogel in de hand. Het
gewicht van de vogel was ongeveer 15 gram. Het is jammer dat deze
vogel niet naar het ITZ is gebracht zodat misschien een aantal vragen
beantwoord zouden kunnen worden. De andere vogel is niet meer
waargenomen.

De Nederlandse gierzwaluwen trel&en in hoofdzaak in augustus weg.
Tijdens een slechte zomer kunnen er veel late legsels zijn zodat de
terugtrek sterk kan vedaten, maar zal dan toch in september
plaatsvinden. In oktober worden nog wel gierzwaluwen gezien, maar
november waarnemingen zijn uitzondedijk. (Sovon 1987). Voor geheel
Europa is de situatie als volgt: Novemberwaarnemingen zijn schaars en
latere dan novemberwaarnemingen zijn zeer bijzonder (Cramp, 1985).
Uitzonderlijk was een gierzwaluw op 3 februari 1967 rl Essex (Harris
1967). Goed dezepazzeltocht schiet lekker op!

Interessant zijn gegevens uit Finland. Ze laterr voor een aantal jaar een
opmerkelijke late en uitgestelde wegtrek (herftstrek) van gierzwaluwen
zien. Beroemde jaren zijn 1918, in 1957 (Koskimies 1961) en 1986
(Kolunen & Peiponen 1991). Als oorzaken voor 1918 en 1956 worden
het koude en regenachtige weer in de zomer gegeven waardoor het
broedseizoen verlengd wordt. In 1986 hadden de meeste gierzwaluwen
Finland tegen het einde van augustus vedaten. Vanaf half september
vond er een influx plaats van gierzwaluwen (allen adult) door bepaalde
weerpatronen. De weersomstandigheden verslechterden en de conditie
(vetgraad) van de vogels liep terug. Vervolgens begon de rui, wat
normaal in de overwinteringsgebieden aanvangt. De conditie kon door
de invallende winter niet meer opgebouwd worden. Vele zwaluwen
stierven (Kolunen, Peiponen 1991).
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Cramp geeft voor uitgeputte beesten een gewicht yan gemiddeld tussen
26 - 35 gram (Cramp 1985). Uit het onderzoek van Koskimies blijkt dat
het gemiddelde sterftegewicht rond de 25,9 gram ligt (Koskimies 1961).
De vogel van de Hoogte Kadijk woog aanmerkelijk minder (* 15
gram). Het lijkt aannemelijk dat de vogel al eerder gestorven is en door
uitdroging het gewicht verder is teruggelopen.
Kan het niet zo geweest zijn dat er in 1990 nog late doortrek is geweest
van gierzwaluwen en dat zij door slechte weersomstandigheden
genoodzaakt waren geschikte schuilplaatsen op te zoeken. Vervolgens is
de conditie van deze vogels zo sterk teruggelopen dat verdere wegtrek
onmogelijk was. De vogels kunnen dan nog in een soort lethargische
toestand een aantal weken overleven. Dat één van de gierzwaluwen nog
leefde op 18 december (een week voor kerst) mag een wonder heten. De
week ervoor was er al sprake van vorst (- 6' C en om het vriespunt
overdag).
Kortom er blijven nog een aantal vragen open: Was er slechts sprake
van twee vogels; verdere waarnemingen van gierzwaluwen uit deze
periode z[in onbekend?!; wat waren precies de weersomstandigheden
gedurende de maanden okÍober november?; waren de vogels met de rui
begonnen (lijkt wel aannemelijk); verder lichamelijk afivijkingen. Het
ITZ had die laatste twee vragen kunnen beantwoorden.

Het blijft iets uitzonderlijks dit wintergeval met nog een aantal duidelijke
vragen.
Bij deze wil ik Ab Kalkman bedanken voor ziin opmerkelijke verhaal en
Willem van der Waal voor zijn commentaar en aanwijzingen. Tevens
gaat mijn dank uit naar Mark Bakker voor zijn literatuurtips.
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CONTACTAVOND 15 FEBRUARI: VOLGEND JAAR WEER?
p"ng esnsfqndse

Het was een inloop-avond waar informatie uitgewisseld kon worden over
de activiteiten van een tiental leden van de vogelwerkgroep op het
gebied van onderzoek en beleid. Om half negen telde ik 31 aanwezigen.
Daaronder bevonden zich negen leden die nog niet zn lang lid waren
(minder dan vier jaar) en twee niet{eden. Maar ook 'oude rotten' waren
op deze avond afgekomen.
Even na negenen werd het mark-gedeelte afgesloten en liet Peter
Scholten zijn recentste dia's zien waaronder een aantal bijzonder mooie
van een bokje en een kuifaalscholver; de origineelste was die waarop
rond een heel zeldzaam vliegtuig ook nog een ander vliegend tuig te zien
was.
Omdat zo'n avond nog niet eerder was gehouden hebben we om negen
uur evaluatie-formuliertjes laten invullen. Dier zijn door 18 mensen
ingeleverd. Hun oordeel was unaniem zeer positief.
Er waren veertien invullers die wel elk jaar zo'n avond wilden (en dat
waren niet alleen de meest recente leden). Van de vier andere invullers
hoefde het niet za vaak, maar wel eens in de twee of drie jaar.
En ook: 'het was gezellig'. En: 'leuk om nu mensen te zien die je
anders alleen maar aan de telefoon hebt'.

OPROEPEN

X INVENTARISATIE GIERZWALIIW 1993
Er hebben zich een tiental mensen gemeld als deelnemer, maar wie nog
bij een of meer gierzwaluwkolonies wil turven hoeveel en wat voor
soort nestplaatsen deze vogels preferen, is welkom. Het kost je
tweemaal een half uur waarnemen per waarnemeingsplek, tussen 1 juni
en 10 juli. Bij het invullen van de telformulieren leer je bovendien veel
over dakpannen en huizenbouw!
Een telefoonde naar het SOVON (08895-43753 tijdens werkuren) en
vragen naar Mark Bakker.
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* VWG ONDERZOEK-HUSZWALI.IWTELING
Uiteraard zal ook in 1993 de Huiszwaluw weer geteld worden. Voor
inlichtingen kunt u bij Ruud Vlek terecht (tel: 62779024).

* NATIONALE VOGELKUKDAG
Zondag 10 oktober 1993 organiseert de Vogelbescherming weer de
Nationale Vogelkijkdag. In de regio Amsterdam zal in ieder geval één
telpost bemand worden. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als er nog
een tweede telpost zou komen die dag. Dus als geihteresseerden die dag
willen tellen bel dan naar
Dana Constandse telefoon :020-67 61997

* GEGEVENS OVER VERVOLGING YAN KNOBBELZWANEN
De knobbelzwaan veroorzaakÍ schade en overlast in de landbouw. Om
de schade te beperken laat de overheid jaarlijks ongeveer een kwart van
de populatie schieten. Het gaat daarbij om het aan vergunning gebonden,
legaal doden van beschermde vogels.
De Stichting Knobbelzwanen-Platform stelt zich ten doel; het bevorderen
van ethisch en wetenschappelijk verantwoorde alternatieven van het
huidige afschotbeleid.
Een van de aandachtspunten daarbij is het in kaart brengen van de aard,
omvang en verspreiding van de illegale vervolging van knobbelzwanen
in Nederland (zwanen doodslaan, nesten vernielen e.d.) )
Informatie over deze overtredingen van de vogelwet wordt gevraagd in
de vorm van krantenartikelen, publicaties,getuigenissen, bevindingen en
geruchten, onder yermelding van bron plaats en datum van het yoorval.
Gegevens over illegeale vervolging van knobbelzwanen kunnen worden
gezonden aan Stichting Knobbelzwanen-Platform, afdeling
Misstandenregistratie, Postbus 1028, lz{JJ_ BA Hilversum

* VEI{BLUIil'LÀ{TSEN VAÀI WEERMUIZEN
Omdat we tot voor kort weinig wisten van het voorkomen en het gedrag
van onze bedreigde inheemse vleermuizen in de zomer, doet de
Vleermuiswerkgroep Nederland vanaf 1987 een grove inventarisatie van
heel Nededand. Het is sinds de jaren '80 mogelijk om vleermuizen
systematisch te inventariseren met behulp ,un eeo technisch apparaa$e,
de 'bat detector'. Deze vangt ultrasone geluiden (dwz. geluiden boven
onze gehoorgrens) op e\ zet ze om in voor ons waarneembare geluiden.
De echolocatiegeluiden waarmee vleermuizen zich in de vlucht
oriënteren en waarmee ze insekten opsporen, kunnen we daardoor
waarnemen. De s'nachts jagende vleermuizen blijven niet langer voor
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ons verborgen. Dankzij een uniek gedrag dat sociale dieren als de
vleermuizen vertonen, kunnen we ook de verbliifplaatsen van hun
kolonies opsporen. In de ochtend tijdens het krieken van de dag gaat ze
namelijk allemaal tegelijkertijd terug naar hun verblijfulaats, vooral in
de tijd dat zejongen hebben. Voordat ze hun plaats naar binnen gaan,
vliegen ze rrog enige tijd rond; we noemen dit 'zwermgedrag'. De
functie van dit gedrag weten we nog niet, maar het heeft voor een deel
ongetwijfeld te maken met communicatie tussen de leden van de kolonie.
Verblijfolaatsen zijn vri,j gemakkelijk te vinden door in de ochtend op
zoek te gaan naar zwermende vleermuizen. Hebben we zo'n groep
zwermers gevonden, dan is het afivachten tot de dieren ergens naar
binnen gaan. De kolonies van gebouwbewonende soorten zitten vaak in
spouwmuren, tussen de dakpannen en het dakbeschot, achter houten
betimmering en op andere plekken die voor ons meestal niet toegankelijk
zijn. Soms zijn de plekken waar zwermende dieren naar binnen kruipen
lastig te ontdekken, vooral bij hoge oude gebouwen en in steden.
Hebben we de invliegopening eenmaal gevonden, dan wachten we tot de
volgende ayond. Dan verlaten ze in korte tijd één voor één hun
verblijfulaats en kunnen we ze vrij eenvoudig tellen, hoewel het in het
donker zonder detector moeilijk wordt (gebruik van een zaklamp werkt
verstorend op het uitvlieggedrag).

Vanaf 1991 doet de Noordhollandse Zoogdierstudiegroep samen met de
Dienst Ruimte en Groen van de provincie Noord-Holland een onderzoek
naar de verspreiding van vleermuizen in Noord-Holland. Dit resulteert
in een atlas van de Noordhollandse vleermuizen in het voorjaar van
1994 (v ergelijk bijvoorbeeld "Broedvogels van Noord-Holland ").
Hoewel kolonies op te sporen zijn, is de periode in de ochtend dat de
vleermuizen zwermen maar kort. In een seizoen kunnen we dan ook
onmogelijk heel Noord-Holland afzoeken. Vooral in steden is het
moeilijk zoeken, omdat vleermuizen over de huizen heenvliegen van tuin
naar tuin, en we ze daardoor snel kwijt zijn. Veel kolonies zijn ons
bekend na opgave ervan door particulieren. De zomer van 1993 is onze
laatste mogelijkàeid om kolonies op te sporen voor de vleermuizen-atlas.
We zouden daarom erg geholpen zijn met uw medewerking.

lVeet u verblijfplaatsen yan vleermuizen te zitten, desnoods via een
kennis (of onkennis), Iaat u ons dit dan zo snel mogelijk weten. We
kunnen dan controleren om welke soort en om hoeveel dieren het gaat.
U kunt het natuurlijk ook schriftelijk aan ons doorgeven.
U kunt contact opnemen met de secretaresse van de afdeling Onderzoek
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van de Dienst Ruimte en groen, mw Inge Riemens. Ook kunt u het
direct doorgeven aan ondergetekende. U hebt dan in de zomer grote
kans om een telefonisch antwoord-apparaat aan de lijn te krijgen.

Bij alle meldingen graag de volgende gegevens doorgeven:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- lokatie van de verblijfolaats (plaats en adres)
- datum en tijdstip van waarneming van de verblijfolaats
- aantal vleermuizen dat bij de verblijfolaats uitvliegt
- evt. de geschatte grootte van de dieren

Voor misvatting willen we benadrukken dat we niet op znek zijn naar
rondvliegende vleermuizen, Vleermuizen kunnen immers kilometers van
hun verblijfolaats af vliegen. Het gaat dus ècht om de verbl{ifulaatsen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
mede namens de Noordhollandse Zoogdierstudiegroep,

Kees Kapteyn
Dienst Ruimte en Groen
Afdeling Onderzoek & Informatie
Postbus 6090
2001 HB Haarlem
tel 023-143154 (alleen dinsdagmiddag)
privé 020-6881557 (antrvoordapparaat)

Secretariaat afdeling Onderzoek, Dienst Ruimt en Groen,
mw Inge Riemens, tel023-l43ll7

* OPROEP AAÀI DE I{EDERLANDSE FOLITIEKE PARTIJEN,
EN AAN IIT]N NATT'T]R- EN DIERBNBESCIIERMENDE LEDEN.
Het Platform Verantwoord Faunabeleid roept de politieke partijen op,
om in hun verkiezingsprogramma 1094 - 1998 de volgende (of een
soortgelijke) passage op te nemen:
rffn het wild levende zoogdieren en vogels zijnbezit van de
gemeenschap en worden wettel[ik beschermd. Jacht op deze dieren is
alleen aanvaardbaar bij ernstige schade, indien andere middelen ter
voorkoming van schade hebben gefaald."
Wij doen in het bijzonder een beroep op alle natuur- en
dierenbeschermers die lid zijn van een partij of daar contact mee
hebben. Wij vragen hen bij hun landelijke of regionale bestaan te
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bevorderen dat zo'n passage in het verkiezingsprogramma van de partij
wordt opgenomen. Bel hen op of schrijf hen, of dien zelf voorstellen in!
Nog steeds worden elk jaar ruim 2 miljoen vogels en zoogdieren
geschoten, louter voor de sport en het genoegen van een kleine groep.
Ze worden op wrede wijze buitgemaakt en daarna opgegeten of
weggegooid. De rust in de natuur wordt hierbíj op zeeÍ hinderlijke wijze
nodeloos verstoord. De dieren worden steeds schuwer of yertonen zich
helemaal niet meer. Het genoegen dat vele diervriendelijke lieftrebbers
aan de natuur beleven, wordt zodoende niet gerespecteerd. De wilde
fauna is van ons allemaal en niet alleen van een selecte groep jagers en
grondbezitters.
Het is hoog tijd dat de politiek een einde aan deze plezier- en
consumptiejacht maakt. De overheid heeft ofFrcieel erkend dat alle
dieren een eigenwaarde hebben, die los staat van het menselijk belang.
Daarom verdienen dieren bescherming tegen negatieve invloeden van
menselijk handelen. Slechts bij onaanvaardbare schade an belangrijke
maatschappelijke belangen (volksgezondheid, veiligheid, beroepsmatige
land- en tuinbouw) achten wij het doden van dieren gerechtvaardigd, en
dan nog alleen lokaal en incidenteel als andere middelen (verjagen,
vaccineren, afrasteren) tekortschieten.
Indien meerdere partijen een passage zoals wij hierboven voorstellen in
hun verkiezingsprogramma opnemen, kan dit beleid in een volgens
regeerakkoord worden vastgelegd.
Onderstaande personen, leden van het Platform, geven graag een nadere
toelichting op deze oproep:

dr D.W. van Liere (Dierenbescherming) 070-3423407
H. Niesen (SFK) 2208-94219
J. Poeder (SFK) 02155-22345
ir M.C.J. Bouterse (KNNV) 01720-45957
J. Taapken (Vogeljaar) OZL5+20303
mr A.J. Cnoop Koopmans (voorzitter) 020-6711378

* GEZOCIIT BANENPOLER
De stichting SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holand)
zoekt iemand die zich in wil zetten voor allerlei zaken die te maken
hebben met het wel en wee van de vogels in Noord-Holland.
Voorwaarde voor de banenpoolregeling is wel dat de persoon in kwestie
langer als twee jaar werkloos moet zijn. Kortom heeft u interesse bel
dan de secretaris van de SVN:
F.van Vliet, Herzogstraat 26, 1982 RN Den Helder. 02230-n928
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INVENTARISATIE NOORDKANT AMSTERDAMSE BOS
t99t & t992

Frank Visbeen

Een van de langer lopende onderzoeken van de VWG is de inventarisatie
van de Noordkant van het Amsterdamse Bos op vogels. Ook in de jaren
1991 en 1992 kreeg dit historische onderzoek haar vervolg.

Methode
Het inventariseren gebeurde volgens de uitgebreide
territoriumkartering. (Hustings et al. 1985).
In 1991 zijn twaalf en 1992 tien ochtendbezoeken gebracht. De
inventarisaties beginnen één uur voor zonsopgang en duren plus minus 3
à 4 uur. Elk bezoek begint op een ander punt van de route. De
nachtbezoeken zijn de afgelopen twee jaar er bij in geschoten.

Gebied
Het geihventariseerde gebied omvat, zoals in voorgaande jaren het
Oeverpark, Weilanden Meerzicht, de Oeverlanden en het Eerste - ,

Middelste - en Laatste Bos (figuur 1).
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Figuur 1. De noordkant van het Amsterdamse Bos
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Beheer
Normaliter wordt in de Oeverlanden het riet om de twee jaar gemaaid
echter nooit in het geheel, Zo blijft er altijd overjarig riet aanwezig,
essentieel voor bijvoorbeeld de snor en bruine kiekendief. In de jaren
1991 is het middengedeelte van het riet gemaaid tussen het excursiepad
en de weilanden Meerzichten en het meest oostelijke rietperceel; n 1992
is het meest westelijke en rechter gedeelte ten westen van het
excursiepad gemaaid en het riet ten noorden van de weilanden. De
weilanden Meerzicht hebben nu de status natuurreservaat(23 ha). De
weilanden worden extensief beheert. Het grootste gedeelte is maailand.
Een enkel perceel is beweid door jongvee. Op sommige percelen is er
sprake van verruiging met name de eerste meters langs de
slootkanten.Inmiddels is de begroeing langs het fietspad langs het
middelste bos aardig dicht en omhoog geschoten.

De resultaten
In 1991 zijr. er territoria van 55 soorten vastgesteld. ln 1992 is dit tot 56
gestegen. Meeste algemene soorten zijn merel, winterkoning, fitis,
kleine karekiet en tevens de verschillende weidevogels als kievit,
scholekster en grutto.
De Noordkant van het Amsterdamse Bos is rijk aan verschillende
biotopen, die uiteraard verschillende vogelgezelschappen opleveren.
Achtereenvolgens worden eerst de weilanden, de oeverlanden, het
oeverpark en het bos besproken.
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ieder jaar met drie a vier paar aarrwezi5.
Het aantal broedpaar van de slobeend schommelt de laatste jaren tussen
de twee en drie paar. Verder vormen de weilanden broedgebied voor
een behoorlijk aantal broedpaar van de waterhoen en meerkoet.
Nieuwkomer in 1991 was de nijlgans, die tevens in 1992 succesvol
broedde.

De oeverlanden
In de oeverlanden is de kleine karekiet de meest algemene vogel. De
aantallen fluctueren per jaar maar van een zorgwekkende ontwikkeling is
geen sprake. Dit laatste kan ook van de rietgors gezegd worden. De
aantallen van de Rietzanger blijven laag en wisselen per jaar. In 1991
werden twee en 1992 vier territoria vastgesteld. De aantallen uit de
zestiger jaren worden niet meer gehaald (Hartog 1971; Visbeen, 1990).
Landelijk geeft de rietzanger hetzelfde beeld. Ook Noord-Holland
bevestigt de landelijke trend (Ruitenbeek et al 1990). Vooral de droogte
in het overwinteringsgebied (Sahel zone) wordt als oorzaak genoemd van
de grote achteruitgang. Alhoewel de droogte alleen waarschijnlljk niet
de enigste factor is, mogelijk spelen habitatfactoren ook een rol
(SOVON 1992). De sprinkhaanrietzanger fluctueert per jaar. Grote
verschillen perjaar ziin echter een bekend verschijnsel (fexeira 1979).
De index van het Broed Monitoren Projekt (BMP) Geeft aan dat de
sprinkhaanrietzatgeÍ goede jaren in 1989 en 1990 heeft (SOVON 1992).
Dit komt overeen met onze bevindingen. De bosrietzanger fluctueert per
jaar en is in de jaren 1991 en 1992 met twee territoria aanwezig, een
afrtame vergeleken met 1990. De zang van de snor is helaas de laatste
twee jaar niet vastgesteld. De waterral blijft een probleemsoort cq.
nachtsoort. In 1992 was er bij de de bruine kiekendief sprake van
bigamie. Op zo'n klein oppervlakte riet zijn uit twee nesten jongen
gevlogen!
In de randen van de oeverlanden vinden veel vogels van het wilgenbos
geschikte broedgelegenheid waaronder de heggemus, pimpelmees,
matkop en winterkoning, fitis, tuinfluiter en houtduif. De tuinfluiter
heeft zich enigzins hersteld. De bosrietzanger blijft een broedvogel in
wisselende en de laatste twee jaar in lage aantallen. De braamsluiper
treffen we ook in de randen van de oeverlanden en was met drie
territoria in 1991 goed vertegenwoordigd. Nieuwkomer in het
wilgenstruweel was in 1991 de buidelmees. Een zingend exemplaar werd
op twee data gehoord in het zuidwest gedeelte van de oeverlanden. Het
nest werd niet ontdekt.
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Het oeverpark
Als men eind april het oeverpark betreedt, wordt men begroet door het
oorverdovende lawaai van verschillende nachtegalen. Zowel in 1989 als
in 1990 is in dit parkje verscheidene territoria van deze soort
vastgesteld. De aantallen blijven constant. De tortelduif heeft hier
inmiddels haar vaste stek.

Het bos
De blauwe reigers nestelen in het Eerste- en Tweede Bos. De kolonie
blijft van kleine omvang (3 à 4 paar). De bosuil vindt broedgelegenheid
in de nestkasten, die voor hun zijn geplaatst. Soms wordt in één van de
kasten de holenduif gesignaleerd. De groene specht laat meestal ieder
jaar duidelijk zijn roep horen. De laatste twee jaar liet hij dit echter
achterwege. In het BMP onderzoek van het SOVON geeft de zanglijster
een dalende trend te zien, als een mogelijke verklaring wordt het
gestegen gebruik van slakkenverdelgingsmiddelen gegeven (SOVON,
L992). h de noordkant van het Amsterdamse Bos blijft de soort echter
constant met drie à vier territoria. Na een topjaar van de winterkoning
in 1990 met 41 territoria is de winter van 1990/1991 weer
verantwoordelijk om de stand te laten aftremen tot29.In 1991 is de
soort weer herstellende (39 territoria). De heggemus is goed uit de
winter gekomen en nam zelfs in 1991 toe tot 15 territoria. De roodborst
doet het de laatste jaren goed met als uitschieter 1992 (11 territoria).
Van de zwartkop fluctueren de aantallen, maar het blijft op hoog niveau.
Deze positieve trend wordt in geheel Noord-Holland vastgesteld. De
zwartkop is op veel plaatsen toegenomen en breidt het broedgebied uit
(Ruitenbeek et al. 1990). In het BMP duikelde de soort in 1991, maar in
ons bos is daar geen sprake van (SOVON 1992). De grauwe
vliegenvanger blijft constant met zowel in 1991 als L992 1 territorium.
De spotvogel is een pionier. De soort troffen we in de nieuwe aanplant
langs het fietspad bij het Middelste bos. Maar de begroeiing is inmiddels
hoger geworden en dan ruimt de soort het veld. De ringmus vinden we
met name rond de boerderij Meerzicht. Opvallend is de afrtame in 1992.
De vink was een schaarse broedvogel voor de Noordkant, maar de laatse
twee jaar lijkt de soort zich uit te breiden in het bos. De putter is de
laatste jaren een vaste klant. In de jaren tachtig heeft de soort zich in
Noord-Holland flink uitgebreid (Ruitenbeek et.al 1990). Leuk was een
territorium van het Goudhaantje in het laatste bos. Opmerkelijk was een
zingend vuurgoudhaantje aan de rand van ons onderzoekgebied in het
Koenenbos op 4juni 1992.
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Zonder de volhardende inventariseerders was dit verslag niet mogelijk
geweest dus Jan van Blanken, Menno Huizinga en Willem van der Waal
bij deze bedankt.
Ook Paul Marcus wordt bedankt voor zijn aanvullende informatie.
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE
PERIODE SEPTEMBER T/M NOVEMBER 1992

Peter Scholten

ln deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode december 1992 tot
en met februari 1993 alsmede een aantal nagekomen waarnemingen.
Waarnemingen over de periode maart tot en met mei uitedijk 15 juni
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 opgeslagen. In deze rubriek verschijnt slechts een
selectie.

ó=man
9 : vrouw ofvrouwelijk kleed
@ : overvliegend ofrondvliegend
.6 = gehoord (zingend ofroepend)

Roodhalsfuut
Kuifduiker

Roerdomp

Purperreiger

Ooievaar

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Kleine Rietgans
Brandgans

28-12-92 I I-ST Markermeer thv vuurtoren Marken
29-ll-92 1 vOD Vijftoek
17-01-93 l.D Vijftoek
l2-OL-93 1 PMA Excursiepad
29-Ol-93 I PTA Excursiepad, A'damse Bos
0l-02-93 2@ PMA Excursiepad
@-02-93 I PTA Excursiepad, A'damse Bos
03-09-92 l.D Gein III
06-09-92 1 VOD vijfhoek
04-10-92 16 VOD Gein Itr
10-10-92 1 VOD Durgerdam (waargenomen vanaf

Vijfhoek)
m.i.v. 10-1G92 tot28-02-93 regelmatig Vijfhoek en
Gemeenschapspolder. Maximum 2l-10-92 71 Gein m VOD
18-02-93 114 FVI Overleek
24-10-92 l.D vijfhoek
2l-Ll-92 2 VOD Overdiemerpolder
18-02-93 6 VOD Gemeenschapspolder

28-02-93 7 VOD Gemeenschapspolder
DooÍrekkend op Vijftroek. Maximum 2l-ll-92 722. YOD
Doortrekkend op VijÍhoek. Maximum 08-ll-92 1507. VOD
13-12-92 t40 WWA Uitdam (maximum Waterland)
10-10-92 5 VOD Vijftoek
10-10-92 9 vOD Vijfhoek
08-11-92 97 VOD vijfhoek
17-01-93 1 WWA Kinselmeer

Rotgans
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PijlstaaÍt
Krooneend
Eidereend

Nonnetje

Middelste Zaagbek

Rosse Stekelstaart

Wespendief

Blauwe Kiekendief

Havik

Ruigpootbuizerd

Visarend

Smelleken

Slechtvalk

Patrijs

Bontbekplevier
Goudplevier

Zilverplevier

Kanoetstrandloper
Kleine Strandloper
Bokje
Houtsnip

33

lG02-93 14 PMA Excursiepad
23-01-93 2ó 19 PSC Botshol, GroteWijhe
10-10-92 19 voD Vijftoek
08-11-92 19 vOD Vijftoek
2L-lL-92 3ó VOD Vijftroek
m.i.v. 14-11-92 regelmatig op Usselmeer, Diemerzeedijk,

't/ijfhoek.
m.i.v. 05-09-92 regelmatig op Vijftoek. Maximum op
24-tO-9219 99. VOD
2l-Ll-92 en 29-ll-92 I I VOD Vijfhoek (ontsnapt ex. droeg
kleurring)
03-02-93 I WWA Mauriskade thv Dapperstraat
06-A9-92 13 VOD Vijfhoek
t2-09-92 2 VOD vijfhoek
19-09-92 2 VOD Vijftoek
max 6 exx op slaapplaats Oeverlanden Nieuwe Meer. PMA,
Weinig waarnemingen elders.
01-02-93 I PMA Oeverland Nieuwe Meer
17-01-93 I FVI Poppendammerweeren
U)-ll-92 l.D Gein Itr
13-12-92 I WWA Uitdam
OG09.92 I vOD Vijfhoek
19-09-92 1 VOD vijfhoek
12-09-92 I.D Vijfhoek
03-10-92 l.D vijftoek
08-10-92 ló vOD Vijfhoek
04-ll-92 19 VOD Gein III
O3-L0-92 1ó VOD Vijftroek
04-lO-92 ].D Gein III
08-11-92 l.D Vijftroek
24-ll-92 19 VOD Diemerzeedijk
0l-02-93 2 SOV Centraal station
25-12-92 9 WSC A'dam ZO, achter het AMC
19-01-93 10 WSC A'damZO achterAMC
20-01-93 4 AST Golfterrein De Hoge Dijk in aanleg
27-01-93 10 PSC Schiphol
27-02-93 2 WWA OudemeeriSchiphol
06-09-92 .! VOD Vijftoek (laatste waarneming)
25-Ol-93 +85 AST Broekzijdse polder
29-01-93 20-30 PSC l-angs dijk naar Marken
06-09-92 à VOD Vijfhoek
lO-10-92 à VOD vijftoek
29-12-92 l.D Overdiemerpolder
28-12-92 I LST Marken
08-11-92 1) VOD Vijftroek
09-02-93 1 WSC De Hoge Dijk, A;dam ZO
03-01-93 ].D Gein III
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Grutto

Rosse Grutto
Regenwulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Oeverloper
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw

Drieteenmeeuw
Visdief
Zwarte Stern

Witvleugelstern
Gierzwaluw
Usvogel

Kuifleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw

Huiszwaluw
Duinpieper

Boompieper
Waterpieper

Oeverpieper
Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart

24-02-93 1 VOD Gein IIl[
07-12-93 I PMA Excursiepad
L7-09-92 2 vOD Vijfhoek
27-Ll-92 I FVI Rijperdwarsweg, Waterland
27-12-92 40 AST Broekzijdse polder
17-02-93 3 VOD Gein III
05-09-92 30 VOD Vijfhoek
09-09-92 6 vOD Vijfhoek
06-@-92 2 vOD vijftoek
01-01-93 2 I§T Frankendael
26-@-92 2 VOD Vijftoek
18-10-91 1 SOV Nassaukade/Jacob Katskade
L0-10-92 8 VOD Diemerzeedijk/Umeer
L0-10-92 2 VOD Vijfhoek
L4-ll-92 2 vOD Vijfhoek
l4-ll-92 2 X 1 vOD Vijfhoek
2t-tt-92 1 VOD Vijfhoek
10-01-93 1 FVI Belmermeer, Waterland
16-01-93 3 V/WA Oosthavens
27-02-93 2x2 vOD vijfhoek
16-01-93 I WWA Oosthavens
18-10-92 I vOD Vijfhoek
16-09-92 90@ VOD Gein III
26-W-92 I VOD Vijftoek
L2-09-92 I VOD Vijfhoek
26-09-92 I vOD Vijfhoek
van 05-09-92 tot 29-12-92 minstens 2 aarrwezig omgeving
Vijfhoek VOD
3O-lO-92 1 AST De Hoge Dijk, A'dam ZO
17-01-93 1 TGR Gaasperpark bij TJaskermolen

05-01-93 1 WSC SnelleveldstraaÍ, A'damZO
19-09-92 5 VOD VijÍhoek
24-10-92 2 VOD Vijfhoek
29-ll-92 1@ VOD A'dam-Rijnkanaal t.h.v. Driemond
22-09-92 > 6 VOD Gein III
12-09-92 1 VOD Vijfhoek
12-09-92 I.D Vijfhoek
19-A9-92 à vOD vijfhoek
06-09-92 1 VOD Vijfhoek
max 20 exx slaapplaats ONm PMA, PTA
13-12-92 4 WWA Ransdorp
29-12-92 à VOD Overdiemerpolder
08-02-93 20 WSC De Hoge Dijk, A'dam ZO
12-02-93 7 PMA Havens West
van 03-10-92 tot 08-ll-92 doortrekkend op de Vijftoek VOD
10-10-92 à vOD Vijfhoek
van half september tot half oktober regelmatige doortrek op
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de Vijfhoek. VOD
Beflijster 0l-10-92 ló VOD Gein III
Kramsvogel 06-02-% I AST Hollandse Kade
Kleine Karekiet 19-@-92 2 VOD Vijfhoek
Zwartkop 08-10-92 à VOD Vijfhoek

24-L2-92 ].D Surmondhof, Amstelveen

ïiftjaf 29-ll-92 1 VOD Vijfhoek en cein m
2l-12-92 1à vOD Gein III
24-12-92 1à VOD Gein III
08-01-93 I rW\ryA Hoogte Kadijk
11-01-93 1 WWA Binnenkadijk

Fitis 26-@-92 1à VOD Vdfhoek
Grauwe Vliegenvanger 0L-09-92 1A VOD Gaasp/afslag Bijlmer

03-09-92 1à VOD Gaasp/afslag Bijlmer
Baardmannetje 26-09-92 146@ VOD Vijfhoek (periode maximum)
Zwarte Mees 08-10-92 9 VOD Vijfhoek
Boomlrlever 12-09.92 l-D Vijfhoek

16-09.92 l-D Vijfhoek
lO-12-92 I PTA Ringvaart zuid, A'damse bos
23-02-93 I PTA Dubbele brug, A'damse Bos

Buidelmees l3-L0-92 à VOD Vijftrcek (laatste waarneming)
Roek 26-12-92 I WSC Snelleveldstraat, A'daÍDZO
Bonte Kraai 13-12-92 12 WWA Waterland oost

2G02-93 MD Gein III
Raaf 10-02-93 I W\ryA Oosterpark
Frater l4-ll-92 27 VOD Vijfhoek

22-02-93 28 PTA Sporwelden bij station Sloterdijk
Usgors 01-11-92 à VOD Vijfhoek
Geelgors 13-10-92 l.D Vijfhoek

07-ll-92 l.D Vijfhoek
Ortolaan 26-09-92 ) VOD Vijftoek
Ringsnavel/Kuifeend 04-02-93 tlm 07-02-93 1 Diverse waarnemers. De Hoge

Dijk, A'dam ZO

AST
LST
FVI
PMA
P§C
PTA
sov
TGR
voD
wsc
wwA

Adry Streefland
Ludger Stuijt
Frank Visbeen
Paul Marcus
Peter Scholten
Paul Tak
Sovon
Theo van Groningen
voD
Will Schep
Willem vd Waal
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ONTVANGEN LITERATUUR WINTER 1993

Ruud Vlek

I. natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amsterdam

A.C.P. Baars, 4 artikelen over natuurgebieden rond Amslerdam 1933-1936. De I-evende
Natuur 38(7), 39(3), 40(2), en 40(11).

R.J. Benthem, Waterland. Een waardevol nederlandsch landschap. De Levende Natuur
a1e jrg. Q9a2)
af7. l, 2 en 3. Deel III: Rijke vogelgebieden. DLN juli 1942. Ovetzicht van de
broedvogels van Waterland.

P.W. Brander, archief over zijn excursies en filmvoorstellingen m.b.t. het Amsterdamse
Bos (1956-1963).

C.P. Broerse, Heempark wandelingen in Amstelveen. Amstelveen 1962. Plus vogellijst
m.b.t. 92 vogelsoorten waargenomen in de Amstelveense parken,

R. Brouwer en H. Groot, SOVON-nieuwsbrief district Noord-Holland, december 1992.
- Resultaten Bijzondere niet-broedvogelsoorten 1989-1991: o.m. 13 Ooievaars op 19 aug.

1991 boven A'damZ.O.,
diverse Rode Wouwen rond Amsterdam, Kleine Alk in het Westelijk Havengebied,
jaarlijks Pestvogels rond Amsterdam, Strandleeuwerik bij Marken en op de

Diemerzeedijk.

J. Derksen, De Roekenkolonie op de voormalige Oosteóegraafolaats te Amsterdam. De
Levende Natuur 37e jrg., afl. 1, meí 1922. Met beschrijving van de vÍoegere vogelstand
van het huidige Oosterpark door E. Heimans.

De Groenbewuste Amsterdammer 13 jrg. nr. 1, maart 1993
- Natuurtuin 'de Wiedijk', Osdorp. Succesvolle broedgevallen van Bosuil (3 jongen) en

Torenvalk (3 jongen).
- bespreking van een boe§e over het Flevopark, 'Een combinatie van stadspark en

natuurgebied'. Bevat faunistische lijst.

I.A. Guldemond en F. Parmentier, Lotgevallen weidevogellegsels in Waterland (1987 &
1988),
Uitg. Samenwerkingsverband Waterland, Amsterdam 1989. Over nestbescherming in
Waterland-Oost.

F. Parmentier en F. Visbeen, Weidevogelbescherming in Waterland 1990. Uitg.
Samenwerkingsverband Vy'aterland, maart 1991. 53 boeren en 86 vrijwilligers werken
samen in weidevogelnestbescherming.
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F. Koster, IJlet Zuiderzenpuk. De Levende Natuur 42e jrg. (1937) afl. 5, sept. 1937.

Over vogels waargenomen in dejaren dertig in wat tegenwoordig het Flevopark heet.

P.J. Marcus, Een slaapplaats van Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus in het
Oeverlandenreservaat aan de Koenenkade in het Amsterdamse Bos 1986-1992. rapport, 19

pag's. Tot max. 12 ex. slapen hier.

M. RamslStedelijk Beheer gemeente Amsterdam, de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur bekeken voor Amsterdam. Amsterdam, 1992.

P. Rousset, 1992 Complementaqr notes on casual encounters with Amsterdam
Vondelpark's birds.
Tussen 1984-1992 stelde de franse socioloog Pierre Rousset 73 vogelsoorten vast in het
Vondelpark.

J.E. Sluiters en R.J. Benthem, Eenige gegevens betreffende de Kleine Plevier. De
Irvende Natuur 40e jrg. afl. 2, juni 1935. Over het broeden van Kleine en
Bontbe§levier in Amsterdam-Noord en de Houtrakpolder in de jaren 30.
J.E. Sluiters, I-angs de Twiske. De Irvende Natuur 42e jrg . aÍt. 7 , nov. 1937.
J.E. Sluiters, De vogelstand van 'Het Bosch' van Amsterdam. DLN jrg. 47, afl.7, lntov.

DA.
J.E. Sluiters, De plantengroei in het Bosch van Amsterdam. DLN jrg. 48, afl. 2, juni
1943.

J.P. Thijsse, Amsterdam in eere. De kvende Natuur 46e jrg., afl. 8, dec. 1941.

J. van der Woude, Broedvogelterritoria 198G190 in het GaasperplaqpaÍk, Amsterdam
Zuid-Oost.
29 soorten zangvogels vastgesteld, w.o. in 1987 Wielewaal en Bonte Vliegenvanger;
Spotvogel 9 p. in 1984,0 p. '89/90.
Vgl. voor een nadere uitwerking Vogeljaar 1984 nr. 4 en 1992 ru. 2.

Correspondentie. Brieven van M.R. Bakker (SOVON) m.b.t. Gierzwaluw-archief C.A.
van den Anker, J.I. Frieswijk,
J. Reijnders, P. Rousset, Prof. K.H. Voous, en notulen Gierzwaluwwerkgroepen Oud
West en de Plantage.
W. Huijskens en Koninklijke Bibliotheek te s'Gravenhage, m.b.t. mogelijke
valkerijbeoefening door Gijsbrecht en Jan van Aemstel, en het valkerij-archiefvan Prof.
A.E.H. Swaen in de KB Den Haag (tentoongesteld van maart-mei 1993 in de KB).

II. Ontvangen regionale t[idschriften jan-febr. 1993

Awer (Y ogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) dec. 1992 m. 3
- Ganzen- en zwanentelling aan de Randmeerkust (Arkemheen-Oosterwolde) winter
199111992. <3.000 Kleine Zwanen.
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Anser maztÍ. 1993 nr. 1

- Raven jaarbericht 1992. 47 p,rar op de Veluwe (104 jongen), 2 pazr op de Utrechtse
Ifeuvelrug, baltsende paren in Salland.

Boomblad (Instituut v. Bos- en Natuuronderzoek) febr. 1993

- Stadsontwikkeling moet ecologisch verantwoord. Over rapport 'Ecologisch verantwoorde

stedelij ke ontwikkeling'.
- Aantat watervogels in Nederland wij stabiel. Over RlN-rapport 'Een kwart eeuw

watervogeltellingen'.

De Gteteling (WVG Oost-Veluwe) jrg. 8 nr. 1, febr. 1993
- Bijzondere waarnemingen. Kwartelkoningen gehoord in de Ravenswaarden, langs de

IJssel ten zuiden van Deventer.

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen), jrg. 20, nr. 4, jan. 1993.
- nieuwe Vogelatlas van Groningen verschenen. Resultaat: "We verloren en verliezen wat
karakteristiek en uniek voor Groningen is (heide en veen), en we winnen wat overal
elders aanwezig is". De prov. Groningen heeft de totale nederlandse populatie

Dwergmeeuwen van Nederland (46 p.), 50Vo van de Kwartelkoningpopulatie, plus heel

wat Grauwe Kiekendieven.
- verslagen van opmerkelijke excursies, o.a. nÍuu het 'bosje in zee' op Rottum, en naar

het hoog-noordelijke wad bij Kloosterburen (Z*arend, Slechwalk).

De Gratter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) lle jrgnr. I, fór. 1993.

- Kluten in de Zaanstreek 1986-1991. Lichte toename van:L 35 p. in 1986 naar + 55 p.

in 1991.
- Bijzondere broedvogels in de Zaanstreek in 1992.9 p. Roerdomp, 16 p. Bruine
Kiekendief, a 6p. Porseleinhoen,
50 p. Watersnip (rond 1980 nog 140-250 p.), 4 p. Zwarte Sterns, 1-2 p. Steenuil; lp.
Buidelmees en 1 Grote Karekiet in het Twiske.

De Kleine //,t (VWG Alkmaar) jrg. l0 nr. 4, maart 1993
- Z@tÍek oktober-december 1992. In oktober o.m. 7 Papegaaiduikers en 9 Rosse

Franjepoten, en een'Pterodroma':
- Nieuw voor Nederland:24 okt. 1992, Camperduin, le waarneming van w.s.
Kaapverdische Donsstormvogel aan Ned. kust.
- Ooievaars in Midden-Beemster. In 1936-1937 hier tweejaar achtereen broedpogingen,
echter niet succesvol.

De Korttaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 26 nr. 6 , de*. 1992
bevat de lezingen op 25 jarig-jubileumsymposium van de VWG het Gooi 'Vogels op weg

naar 2000'in sept. 1992.

De Korhaan (WVG het Gooi en omstreken) jrg. 27 m. 1, febr. 1993
- DeKerkuil in het Gooi en omstreken. 2-3p. in Eemnes, 1p. in Huizen en 1p. in
Weesp in 1992.
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De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 3& jrg. nr. 1, febr. 1993.

- Roodstuitzwaluw boven de Botshol (30 april ll mei 1992). 12e geval voor Nederland (8

voorjaars- en 4 najaarsgevallen).
- Verspreiding van de Havik in de provincie Utrecht. Uitbreiding in de Vechtplassen, hier
nog niet in T0erjaren .

De Mourik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 18 nr. 3, dec. 1992
speciaal nummeÍ gewijd aan de fuutachtigen in het Rijk van Nijmegen (1964- 1986).

Aanzienlijke toename van de Fuut.

De Mourik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 19 nr. L, fór. 1993

- Broedvogels der Ewijkse en Winssensche uiterwaarden in 1991. T.westen van Nijmegen

Kwartelkoning en Grauwe Gors exit.
- Broedvogels van de gemeente Groesbeek. 34 p. Steenuilen. Bij vrijwel alle soorten

aanzienlijke achteruitgang (Veldleeuwerik van )200 p. naar <50p.).

Nieuwsbrief Oosnaardersplassen (uitg. Beheerscommissie Oostvaarder§plassen), nr. 4,

dec. 1992.
- Edelherten doen het prima. 40 ex. uitgezet, in september wegen§ gering aantal herten

een vrij rustige bronstperiode.
- Vogelnieuws over het broedseizoen 1992. Broedsucces van de Aalscholvers 2x beter dan

in 1991. Toename Roerdomp,
2 p. Grote Zilverreigers, mogelijk 1 p. Kwak (3 jongen). Lepelaars gaan minder naÍrÍ N.
Holland om te fourageren;
740 ex. verbleven na het seizoen in de plassen.

DeTringiaan (fringa, VWG Schagen) 16e jrg. nr. 1, fór. 1993
- Kerkuilen rond Schagen. I p. St. Maartensvlotbrug (4 jongen) en 1 p. buurtschap Tolke
nabij Schagen (5 jongen).
- Griel in het Zwanewater (mei-sept. 1992).Totaal5-6 waarnemingen dit jaar in
Nederland, m.n. Texel.
- Terugkeer van de zomergasten in 1992.

Vogelbescherming Nieuwsbulletin 4e jrg. m. 4, dec. 1992.
over diverse lopende acties van Vogelbescherming Nederland:
- Werken aan minder verkeersslachtoffers (i.s.m. Rijkswaterstaat).
- 3 ICBP-projecten (o.a. bescherming internationale wetlands, bedreigde soorten).
- Handel in wilde exotische vogels moet stoppen. 1300 vogelsoorten moeten uit de handel.

De.Winterkoning (VWG Castricum) jrg. 28 nr. 1, maart 1993
- Krooneenden in de Botshol 1982-1992. Tot en met L985 6-7 p. Door watervervuiling
minder groei van Kranswieren, voedselbron van deze soort. In 1988-1990 2-1 p. (geen
jongen). Door waterzuivering herstel in 1992:6 vrouw{es met
36jongen. Voodaar 1992 maximaal 56 Krooneenden geteld, die elders broeden.
- Broedvogelinventarisatie N.Hollands duinreservaat. (steekproef in 24 plots). 10 p.
Boomleeuwerikken, vooruitgang.
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Boverxtaande tijdschrtrten circuleren in een leesmap onder VWGA-leden,
voor deelname daaraan kan men zich opgeven bij Henk de Groor, rcI.
&14014.
Oude jaargangen van deze tijdschrifien zijn te raadplegen in de
Plantagebibliotheek, Plantag e Middenlaon 45 a
en in de Heimarc en Thijsse-bibliotheek, Plmtage Middenlaan 2c.

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

Kontributiebetaling !.

In de vorige Gierzwaluw heeft u een acceptgiro aangetroffen voor de
kontributie over 1993. De meeste leden hebben hun kontributie reeds betaald
Een aantal echter nog niet. Willen diegenen die de kontributie nog niet
hebben overgemaakt dit alsnog zo snel mogelijk doen. De leden die hun
abonnement op het Vogeljaar via de club betalen en dit nog niet hebben
overgemaakt s.v.p. PER OMGAAI{DE.

anders ....voï @) {,#X*@!!!!!

Peter Scholten
Penningmeester.
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