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EXCTJRSIES

Zondtg 12 september: Camperduin - Putten
Zeetrek is het motto van deze dag.
Vertrek 8.00 uur vanaf het Stadionplein.

Zoadag 10 oktober: INTERNATIONALE VOGELTREKDAG
Het leek ons een leuk idee om op deze internationale vogeltrekdag te
trachten een telpost te bezetten in de directe omgeving van Amsterdam,
bij wijze van experiment om te laten zien hoe zo iets nu in zijn werk
gaat.
lVij zoeken hiervoor dan ook minimaal twee ervaren trektellers, die aan
onervaren nieuwsgierige de ins en outs van het tellen willen uitleggen en
enigszins bij de voorbereiding willen helpen. Zouden mensen die bereid
zijn dit te doen, mrj op korte termijn willen bellen?
Vertrek en plaats zullen nog vastgesteld worden, maar reserveeÍ deze
dag alvast!

Zonilag 14 november: Noordpier van Lfmuiden
Waarschijnlijk een stuk minder spectaculair dan de Zrljrdpier, maar zoals
iedereen wel zal weten en betreuren, behoort het uitwaaien hierop niet
meer tot de mogelijkheden.
Bij een tegenvallend resultaat kurmen we misschien erna een stukje
duinen pakken, voor de lieftrebbers. En anders teren we nog maar even
op de Ross'meeuw van de vorige keer.
Vertrek: 8.00 uur vanaf het Stadionplein.

Zondag 12 december: Ganzenexcursie Friesland
We rijden weer een zeer succesvolle ganzeruoute!!!
Vertrek; 8.(X) uur vanaf het Stadionplein

KOII{T ALLEN

Ik zou het op prijs stellen dat mensen die mee willen, vooral degenen
die een auto bezitten, zich iets eerder willen opgeven en dus niet op het
allerlaatste moment. Bij voorbaat dank.

Ellen de Bruin 020 - 624 Ll23
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CONTACTAVONDEN NAJAAR 1993

Ilonderdagavond 23 septemhr
Twee weken voor de landelijke vogelteldng van 10 oktober krijgen we te
horen of dat met kijkers in de lucht staren nog wel zin heeft sinds de
uitvinding van de radar. Ons lid LUIT BUURMA houdt zich
beroepsmatig bezig met het beschermen van de luchwaart tegen
trekvogels en zal ons met behulp van dia- en overheadprojector laten
zien wat de laatste uitkomsten zijn van zijn radaronderzoek naar
vogeltrek.

Dinsdagavond 19 oktober
'INLOOPAVOND voor iedereen die wil vertellen over reizen naar
plekken waar het goed vogelen is en voor wie ideeën wil opdoen voor
volgend jaar. Breng kiekjes of dia's, plakboeken, alleen een landkaart of
niks. We zetten een dia-projector klaar maar willen niet de hele avond
dia kijken. Annelies Römer en Hessel Boerboom willen ook al een video
laten zien. In elk geval beginnel we met een praaPauze en we eindigen
ernee. Behalve koffie en thee scherken we ook bier en alcoholvrije
dranken.

lVoensdagavond 24 november
Uit Vlieland komt Dr M. de Roos die kennelijk niet opziet tegen een
lange reis, want zeer recentelijk was hij in Noord-Oost Siberië. Daar
maakte hij dia's van kustlandschappen met vogels, planten en
toendradieren. Hij wil ons vooral de relatie tussen dat gebied en onze
Wadden laten zien. Een must voor wie volgend jaar mee naar Vlieland
gaat.

Vrijdagavond 17 december
De GEBROEDERS DE KNUFF zijn bekend om de boeiende manier
wÍrarop ze orxl beter laten kijken- Deze avond gaat het om het herkennen
van meeuwen, sterns en jagers (als dat allemaal in één avond lukt . ..).
Dat is veel moeilijker dan men denlr. Er worden veel vergissingen
gemaakt zeker qua leeftijden. Niet alleen genieten van mooie dia's maar
ook goed opletten.
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De CONTACTAVONDEN worden gehouden in de plantagozaal van
het Hugo de Vriescentrum, Plantage Middenlaan 28. Op de bel
drukken waar NME naast staat.
De lezingen beginnen om 20.fi) uur, Maar je kunt al vanaf half acht in
de zaal terecht om te helpen de stoelen goed te zetten of koffie te maken

Dana Constandse en Jolanda Ebeling Koning
(we zoeken nog steeds iemand die wil helpen: 020476 19 97)

EEN AVOI§D OM NOOIT TE VERGETEN:
20 JANIUARI 1994

Dan houdt ALFRED BLOK een lezing voor een groot publiek in de
Koningszaal van Artis. Een avond om familie en vrienden mee naar toe
te nemen. Lichtbeelden, onderzoeksresultaten en veel anekdotes over de
REIGERS in Amsterdam. Buitenlanders kijken hier hun ogen uit!

Tijdens de afgelopenjaarvergadering vertelde Alfred ons helaas te kort
over zijn spectaculaire onderzoek. Dit wordt een langere avond die ook
voor een groter publiek boeiend is.

DONDERDAGAYOND 20 JANUARI 1994
HOU DIE AVOI\D YRIJ
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VALE GIER Glps fu/vns PLEISTEREND IN Z.O. WATERLAND,
28 APRIL - 3 MEI 1993.

Een nieuwe vogelsoort voor de regio Amsterdam en omstreken?

Ruud Mek

Er zijn van die dagen van het jaar dat elke rechtgeaarde vogelaar weet,
dat men er maar het beste aan doet de natuur in te trekken. Daarvoor
heeft men noch de adviezen van onze weerprofeten, noch die van de
DBA-vogellijn nodig. Bij de wisseling van de seizoenen, tijdens de
piekdagen van de voor- en najaarstrek, zo heeft de ervaring geleerd, is
er vrijwel van alles mogelijk. Het zit in de lucht en verrassingen zdn
niet uitgesloten. Dat geldt bij uitstek voor de laatsle dagen van april en
de eerste dagen van mei.

Woensdagmorgen 28 april 1993 was een aangename lente-ochtend, met
ideaal weer om een stukje te gean fietsen. Zodoende stapte Fokko
Padmos om ongeveer half elf op zijn racefiets voor een trainingsrondje
door Waterland.
Het was even na elven, toen Fokko fietsend over de Usselmeerdijk
tussen Schellingwoude en Durgerdam in de Durgerdammer Diepolder
een grote roofuogel in een boom ontwaarde. Het was te ver weg om de
vogel met het blote oog te kunnen determineren, en de verrekijker was
thuis gelaten (sic).
In eerste instantie dacht Fokko met een late Zeearend van doen te
hebben. In zo'n situatie komt de racefiets van pas. Over de
Durgerdammerdijk weer terug naar Schellingwoude, komt men voor de
Schellingwouderbrug rechtsaf, uit op de Liergouw (gem. Amsterdam).
Hier trof Fokko de roofuogel aan in een boom op het erf van Liergouw
w. 62. Er was geen verrekijker voor nodig om te kunnen vaststellen,
dat de enorme roofuogel niet een arend maar een gier was.

Om de determinatie af te ronden besloot Fokko toch maar thuis zijn
verrekijker te gaan halen.
Thuis werden telefonisch andere waarnemers van de ontdekking op de
hoogte gesteld. Via het semafoonsysteem was de melding snel onder
gei'nteresseerde Amsterdamse vogelwaarnemers verspreid. De verbazing
was groot: een gier onder de rook van Amsterdam? Een ontsnappeling
zeker!
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Vale Gier in Waterland foto : Martijn de longe
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Even na de lunch hadden ook de bewoners van de boerderij de
roofvogel in de boom op hun erfontdekt. De vrouw van boer A. piet
vond het leuk genoeg om de vogel met de pas nieuwe videocamera te
filmen1. Tegen half twee keerde Fokko Padmos terug met zijn optiek en
trof de Vale Gier nog steeds aan in het geboomte van Liergouw w. 62,
waar op dat moment Zwarte Kraaien de vogel Iastig vielen. Kort daarop
brak de vrij dunne tak waarop de vogel zat, waardoor hij een stuk
omlaag wegzakte in het geboomte. Met enkele vleugelslagen bevrijdde
de Vale Gier zich uit de takken en vloog hij richting het weiland ten
zuiden van de Liergouw, alwaar de vogel landde onder een
hoogspanningsleiding. Met de verrekijker had Fokko ondertussen
kunnen vaststellen dat de vogel geringd was.
Even later waren ook Joop Swaab, Wim v.d. Schot en ondergetekende
gearriveerd en keken we naar het vreemde gezicht van een Vale Gier in
een hollands weiland, met op de achtergrond de dijkhuisjes van
Durgerdam. Gezien de helderwitte halsveren betrof het een volwassen
vogel. s'Avonds werd de vogel door enkele waarnemers benaderd, om
uit te testen of het een wilde vogel betrof. De gier bleek echter vrij
schuw, want bij benadering op een afstand van 75 meter vloog hij weg.

De vogel bleef zes dagen pleisteren nabd Durgerdam, Ransdorp en
Zunderdorp.
Vermoed werd, dat de Vale Gier zich in leven hield met
draadslachtoffers onder de dubbele rij hoogspanningsleidingen, die daar
vanaf de Diemercentrale richting het noorden lopen. Op vrijdag trof
boer A. Honingh, Liergouw Ír.77, de gier aan achteraan op zijn erf,
"kluivend aan een dode duif2. Daarnaast ging het gerucht dat de vogel
had geaasd op een dood lam, dat gedeeltelijk was aangevreten. Boer A.
Hoeve, woonachtig aan de Zunderdorpergouw, kon echter slechts
bevestigen, dat hij in zijn weiland onder de hoogspanningsleidingen een
doodgeboren lammetje had aangetroffen, dat hij voor de gier had laten
liggen. De volgende dag was het kleine kadaver verdwenen, maar dit
kan ook door Zwarte Kraaien zijn verorberd.

I 
Een kopie van de video-opnamen door mevrouw piet zun in het yWGA-archief opgenomen.

2 In d" lit"r"tuu, woÍdt v€rmeld dat gevogelte slechts bij uitzondering als voedsel van de Vale
Gier dient; rc noemen cramp et al., Handbook of the Birds of westem palearctic dl.II (1980) wilde
eend als prooi.

Ar
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Op zaterdag, toen de vogel in een hoogspanningsmast bij Durgerdam
zat, kon de kleurring worden afgelezen. Met het ringnummer A 1 kon
nu nagegaan worden waar de vogel vandaan kwam. Via druk faxverkeer
werd uiteindelijk contact gekregen met Fulvio Genero, een Italiaanse
ornitholoog, woonachtig in Udine, een plaats gelegen aan de voet van de
Oostitaliaanse Alpen. Al geruime tijd telt hij de overzomerende Vale
Gieren in de Julische Alpen, op de grens van Italië en Slovenië
(Genero 1985). Begin september 1987 had hij niet ver van de
Adriatische Zee een uitgeputte juveniele Vale Gier gevangen. De jonge
vogel was waarschijnlijk over zee aar,- komen vliegen van één van de
kolonies die zich nog weet te handhaven op de Kvarner-eilanden onder
Rijeka, Kroatië. Daar broeden zo'n 50-60 paar Vale Gieren op de
kustkliffen van Cres, Krk, Prvic en zes andere kleine eilanden. Op deze
eilanden vindt nog een extensieve wijze van schapenteelt plaats, waarvan
de natuurlijke kadavers deze populatie tot voedsel dienen. Het zijn de
noordelijkst gelegen kolonies van de Vale Gier in het gehele westelijk
palearctische gebied (Perco et al. 1983; Vasic et al. 1985).
In de zomermaanden trekken vooral jonge vogels van de Kroatische
kolonies zo'n2íO kilometer in noordelijke richting naar de Oostenrijkse
Alpen, waar dan kuddes schapen de hogere bergweiden worden
opgevoerd. Een betrekkelijk kleine populatie Vale Gieren bestrijkt hier
zowel de noord- als de zuiddalen van de Hohe Tauern, een 3000 m.
hoge bergkam 100 km. ten zuiden van Salzburg. Een vaste roesQlaats
bevindt zich traditioneel in het Raurisdal, waar de Oostenrijkse afdeling
van het Wereld Natuur Fonds in t979 een voederplaats voor de gieren
heeft ingericht. Vanwege de afgenomen schapenbeweiding dreigde
namelijk het aantal overzomerende Vale Gieren af te nemen. Eind
veertiger jaren overzomerden nog zo'n 250-300 Vale Gieren in de
centrale Oostelijke Alpen; in de jaren zeventig en tachtig was dat
teruggelopen tot maximaal nog slechts 150 resp. 50 vogels (Glutz et al.
1971; British BirdsT2:277; Genero 1985). Kleinere groepen Vale
Gieren overzomeren in de Julische Alpen, aan beide zijden van de grens
van Italië en Slovenië (Genero 1988).

Recent worden diverse pogingen ondernomen de Vale Gier als
broedvogel in de Alpen te herintroduceren. Naast de inspanningen van
het Oostenrijkse WNF met betrekking tot de Vale Gier en de
Lammergier, stelt ook een groep Italiaanse ornithologen pogingen in het
werk om in de Oostitaliaanse Alpen door middel van herintroduktie een
kleine broedkolonie van Vale Gieren gevestigd te kdjgen. Daartoe zijn
in de jaren 1987-1990 zo'n 26 Vale Gieren bijeengebracht, met name



48 Gietnvaluw iI (1993) nt.2

afkomstig uit Spanje en OostenÍijk. Men hoopt zo de overzomerende
Joegoslavische vogels te kunnen verleiden zich daarbij aan te sluiten.
'Or:ze' Vale Gier was de allereerste vogel die voor dit projekt werd
verworven en kreeg derhalve ringnummer A1, Van januari tot september
1992 werden 12 van de verzamelde vogels losgelaten op de voor een
broedvestiging geselecteerde lokatie nabij Forgaria nel Friuli, een dorpje
;|30 km. ten noordwesten van de plaats Udine, N.O. Italië. Vale Gier
nuÍnmer A1 behoorde, na vier en een half jaar in een grote vliegkooi
gevangen te zijn gehouden, tot de eerste groep van zes vogels, die in de
winter van 1992 werd vrijgelaten. Al herkreeg zijn vrijheid op 5
februari 1992.

Tot 21 april t992 bleef A1 in de omgeving waar hrj was vrijgelaten en
was hij een paarband aangegaan met een vrouwtje, ook afkomstig uit het
projekt. Eind april zwierven deze vogels in westelijke richting uit. Half
augustus l9l2 werd het vrouwtje geschoten in Oostenrijk. Na een
eenzame zwerftocht belandde Al uiteindelijk acht maanden later in
Waterland-Oost (900 kilometer noordwestelijk van de plaats, waar hij
was losgelaten).
De Vale Gier bleef zes dagen rondhangen in de zuidoost hoek van
Waterland. Aanvankelijk hield hij zich vooral op onder Durgerdam,
later verhuisde hij naar een hoogspanningsmast aan de Nieuwe Gouw bij
Zunderdorp. Na maandagmiddag 3 mei 1993 is hij niet meer
waargenomen. Misschien als laatste heeft de veehouder A. Hoeve te
Zunderdorp hem weg zien vliegen richting Broek in Waterland.

Dankz| het feit dat de vogel geringd was zijn de gangen van deze Vale
Gier goeddeels bekend. Het gaat om een nu zevende-jaars mannetje Vale
Gier van Kroatische origine. Gezien zijn levenswandel betreft het
eigenlijk maar een gedeeltelijk wilde vogel. Wegens aanvangsproblemen
van het introduktieprojekt (men moet eerst voldoende vogels
bijeenbrengen) en omdat hij de eerste vogel was die ervoor verworyen
was, moest hij lang wachten, alvorens hij in de natuur kon worden
teruggezet. Voordat hij in Waterland opdook heeft A1 zich ruim
anderhalf jaar in het wild in leven weten te houden, waarvan eerst 4-5
maanden als juveniele vogel en (na herintroduktie) bijna 15 maanden als
adult. Qua levensjaren gaat het dus om een vogel die slechts ll3 vart
zijn leven in wilde staat, en 213 van zijn leven in gevangerschap heeft
doorgebracht.
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Qua herkomst is de vogel zowel uit het wild als uit gevangenschap
afkomstig (hetgeen ook voor de meeste 'escapes' zal gelden). De vogel
heeft echter wel bewezen zich geruime tijd in de vrije natuur in leven te
kunnen houden. Fulvio Genero van het 'Progetto Grifone' in N.O. Italië
meent in dit verband: "In conclusion Al is a wild bird. "3

Status van de Yale Gier in Nederland.
Hoe men ook over de avifaunistische status van deze vogel oordeelt, zijn
verschijning in onze regio laat wel zien, dat een individu uit de Vale
Gierenpopulatie in de oostelijke Alpen op eigen kracht Nederland heeft
weten te bereiken. Met betrekking tot het voorkomen van deze soort in
Nederland heerst daarentegen meestal de verdenking, dat waarnemingen
ervan betrekking moeten hebben op ontsnapte vogels. De Vale Gier is
immers grotendeels standvogel in zijn mediterrane broedgebieden en
maakt slechts in beperkte mate zuidwaartse trekbewegingen (vgl. de
geringe aantallen die doortrekken op de telposten aan de Bosporus en de
Straat van Gibraltar).
De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) erkent
daarom slechts weinig gevallen van de Vale Gier in Nederland. Mocht
het geval van Waterland door deze commissie als wilde vogel
geaccepteerd worden, dan zou het 'officieel' pas het derde zekere geval
van de Vale Gier voor Nederland zijn.

De huidige CDNA geeft namelijk de voorkeur aan een Nederlandse
avifaunistische lijst, die een kritische toets kan doorstaan, boven een
meer volledige, die het risico heeft vervuild te zijn door onzekere
gevallen (vgl. van Uzendoorn & de Heer 1985). Met betrekking tot de
Vale Gier is het echter - zeker met betrekking tot oudere gevallen -
moeilijk de al of niet wilde herkomst van de verschillende gevallen vast
te stellen. Zowel in de oude als in de recentere nederlandse
ornithologische literatuur vindt men namelijk nooit duidelijke
aanwijzingen dat waarnemingen van Vale Gieren betrekking hebben op
uit gevangenschap afkomstige vogels (door vermelding van uiterlijke
kenmerken of andere mededelingen, waaruit dat op te maken is). Tabel
1 geeft een overzicht van alle meldingen van deze soort in Nederland,
welke in diverse ornithologische publicaties aan te treffen zijn. Totaal
gaat het om zo'n 13 vermeldingen. Met behulp van symbolen is
aangegeven, welke daarvan in de loop der tijd door de Commissie voor

3 F"r-b.i"f van Fulvio Genero, Udine, Italië aan Amold Veen te.I*ist,3 mei 1993. Archief
VWGA-
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de Nederlandse Avifauna, resp. de Commissie Dwaalgasten Nederlandse
Avifauna aanvaard zijn.

Tabel 1. Voorkomen van de Vale Gier in Nederland (op basis van gepubliceerde
meldingen: 13x, + 16 individuen).

iu pluts mtal/sexe/leeftijd bewij$tuk, C(D)NA-§tatus bron

tlS?A Emelo, celdqlmd t àuttl gev6gen -ikelet NNM L*iden, @ Sepp V:395, v.OoÍdt & Veruey
í 10 juni l9O4 Dintel@rd, N.Bmbmt I vr.; geschoten opgezet, Ord€nbosh, @r Eykmn et al. dl. U:492

2fhelftaprill9r22 Breskens,Ze€lud 1, geschoten - (inprivécoll@tie?),@ ArdaL2:4,CNAl 2:29
,"r, g18 juni f930 Twijrel, Frieslad I juv.: geschoten opgeretNNMkiden,@* Orga CI.N.V. 3:151

5 jm. 1937 Vas*I, Gelderlmd(#) 1 vr.; geschoten opgeret NNM triden, (#) Limosa 10:62, Ardea 26:224:(#)
. 4 okt. 1944 Schijndel, N.BÍabant í6;3 gerch., I ad.: opgez NHM Einöoven,@ Limoa 35:165, v. ENe e.a.,1967

I mei 1955 Someren, N.Bnbmt I - , @:bnbevestigd' Umos 29:48, CNA 1962:29
2-3 maÍt 1965 SclburcrLzelmd 1 - Stema 10(2):4, Vog. Schw.-Dvl.
3l mei 1970 GÍcrekan, UtEht 1 - vogetjatr 18:293
20 juni 1973 Hulingen, Frieslud I stukj€ film Vogels in Friesland I:317

,: 30 juli - 2 aug 1yr5 3 pl. FÍislaÍld I foto lreuw.CÍt l-&75, @ Lim. 5O:41, Vogels in Frl. l:317
l'rs,sinedato 2pt-NmÍd-Houild 1(=q.hierboven) ?,gevogm Yogeljat ?4:215
5 meÍt l9r8 Oudemirdm, Frielad I juv. ? , @ Limqa 53:29, Vogeljau 26:55

; 28 apÍil - 3 mi 1998 Zo- Watedaxr, N.H. I n adult (7e ja.) foto's, vido; CDNA ? .t Dubh Birding 15:143

@ opgevoerd in CNA 1962 en 190 en CDNA-jaarverslagen in Limosa; *opgevoerd in lijst
Van den Berg (sine anno)-
(f): onsnapt uit BuÍgers Dierenpark, Arnhem (med. Dr. R. Dekker, Nationaal
Natuurhistorisch Museum kiden, juli 193).
CDNA aanvaardde niet de meldingen van 11 apr. 1980 (Lim. 60:29), sept. 1982 (Lim.
59:125; DB 4:109: Gyps bengalensis, W.Friesland) en27 nrt. 1983 (Lim. 59:23; : v1g..

DB 5:35: Gyps bengalensis, Ferwerd, Friesland ï 12 febr. 1983?).

/,,i -t: #tr;i' i ,'i:i
/:

In de eerste zeven decennia van deze eeuw werd de Vale Gier zes keer
in Nederland vastgesteld, d.w.z. bijna 1 geval per decennium. Het meest
opmerkelijke geval daarvan is wel het verschijnen van een troep Vale
Gieren bij Schijndel tijdens de oorlogshandelingen in Brabant in het
najaar van 19uÍa (Knippenberg 1962).
In de jaren zeventig toont de tabel een opvallende toename van het
aantal meldingen. Echter mede ten gevolge van enige meldingen in het
begin van de jaren tachtig, waarbij het om ontsnapte Bengaalse Gieren
bleek te gaan, is de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
kritischer gaan kijken naar de oude geyallen.
rtr/at betreft de verdeling van de meldingen van Vale Gieren over de
provincies valt op dat in zuidwest Nederland en Friesland de soort het
meest is gemeld @rabant en Zeeland 5x, Friesland 4x).
Hoewel de herziening van de Nederlandse avifaunistische lijst aan de
hand van de moderne, strengere criteria nog niet gepubliceerd is, geeft
de jaarlijks bijgewerkte lijst van voormalig CDNA-voorzitter A.B. van
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den Berg wel aanwijzingen hoe daarover binnen de CDNA gedacht
wordt. Van alle oude gevallen van de Vale Gier erkent de huidige
CDNA nog slechts twee gevallen als onverdacht. Zeker zes gevallen die
bij eerdere commissies nog een genadig oordeel vonden, zijn bij de
revisie geschrapt. Daaronder ook enkele gevallen, waarvan nog
bewijsstukken in musea aan te treffen zijn. Natuurlijk kan met
betrekking tot verschillende gevallen worden getwijfeld aan de wilde
herkomst, juiste determinatie, bewijsvoering enzovoort; er is bijv.
verwarring mogelijk met een ontsnapte Bengaalse Gier. Het is echter de
vraag of het schrappen van oude gevallen op basis van op zich
gerechfvaardigde twijfels en moderne strenge criteria niet het nadeel kan
hebben van een onderbelichting van het zwerfgedrag van deze soort
richting onze contreien.

Om dat in beeld te brengen volgen we hier een tegengestelde methode,
namelijk door de vroegere meldingen vanwege de ondoenldkheid van
hun nadere verificatie als gevallen van wilde Vale Gieren op te voeren.
Op basis daarvan is mogelijk de fenologie van de Vale Gier in
Nederland te bepalen. Tabel 2 vergelijkt daarbij maandsgewijs de
meldingen van Vale Gieren in Nederland met alle gedateerde gevallen
van Vale Gieren in Europa ten noorden van de Alpen, zoals verzameld
door U. Glutz von Blotzheim (1971, 1979).
Het Nederlandse verschijningspatroon van de soort blijkt nogal gelijk op
te gaan met het erratisch voorkomen van Vale Gieren in de rest van
Noord-Europa. Van alle Noord-Europese meldingen yalt 65Vo il de
periode maart-juni. Wat betreft Nederland doet vier-vijfde van alle
meldingen zich in deze maanden voor. De concentratie van

Tabel 2. Fenologie van Vale Gier(-meldingen) in vergelijking met alle gedateerde
gevallen ten N. van de Alpen (Glulz l97l:245)

Nederland jan.- febr. maart
(alle meldingen:) - 1965

0.1937#) 1978@

mei juni juli aug.
1955 ',@', l9O4@* 1975@> <-
1970 1930@*

sept. okt. nov.- dec.
- 1944@-

21198
r0% 9% 4%

april
1922@
1980#
1993 >

Noord-Europa" 2
(t.N.v. de Nperl 1% t%

10
5%

146
7% 3%

) 24
t2%

95
47%

@: bevestigd door CNA 1962 et 1970, en CDNA < 1985; ,@,: onbevestigd.
*aanvaard door CDNA 1985-1993. ": 180G1970.
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voorjÍraÍsgevallen kan samenhangen met de stijging van de
zonnestandboven het noordelijk halfrond, ten gevolge waarvan
voldoende thermiek ontstaat voor noordwaarts gericht uitzwerven. De
hoogste presentie in Noord-Europa valt in de maand met de hoogste
stand van de zon. Verdrifting door een periode van krachtige zuidelijke
of zuidoostelijke winden kan een hoog zwevende en breedvleugelige
vogel als de Vale Gier gemalkelijk honderden kilometers doen
afdwalen. Wanneer men ervan ultgaat dat de Noord-Europese gevallen
alle hun oorsprong hebben in de populatie van de Oost-Alpen en
Noord-Joegoslavië is nog een andere hypothese mogelijk: de oplopende
piek van noordelijke zwerfuogels in mei en juni reflecteert de

noordwaartse zomermigratie van Noord-Joegoslavische vogels naar de

Oost-Alpen (het zou dan om doorschieters of verdrifte vogels kunnen
gaan; vgl. het lot van A1). Tabel 3 geeft een overzicht van het
noordwaartse zwerfgedrag dat de Vale Gier in deze eeuw ten noorden
van de Alpen vertoonde en de geografische spreiding daarvan.

Tabel 3. Verdwaalde Vale Gieren in Europa ten noorden van de broedgebieden (sedert

1900).

OosÈEuÍopa: (>ll)
Hongarije: 3
'Ilechoslowakije: 3
Polen: 5-6 (> 1945)

Midden-Eumoa:(21+) WesÈEumDa:(12llE-24) @l-EUfqE:(1E-20)
Oostelijke Alpen: jrl. 300->50 N.& \ÀI. Duitsland: 6 Denemarken: 3-5

Zwitsertmd: 7 Nederlafr: 8-12,2t Zweden: I
Zuid Duitsland: 12 België: 3-5 Finland:7
Oost-Dui§land:2 Engeland: I Estland & Letland: 7

bronnen: Glutz et al. Bd. 4, l97lll979; Lippens & Wille 1986; British Birds 1979-1993 en

Birding World. *CDNÀ aanvaard.

De Vale Gier is gezien bovenstaande *70 gevallen mogelijk een

onregelmatige gast in noordelijk Europa, die zelfs Zuid-Scandinavië
weet te bereiken (met N.B. 14 gevallen rond de Baltische Zee, en

verscheidene recente meldingen in Denemarken' enZtid-Zweden). Er
lijkt zich ook een lichte toenarne in het aantal Noord-Europese gevallen

voor te doen in de laatste decennia biiloa 20% van de gevallen dateert
uit de jaren tachtig; een gevolg van toegenomen waarnemersintensiteit?).

Noordwestelijk Europa lijkt verhoudingsgewijs nog een heel behoorlijk
deel van deze zwerfrogels op bezoek te krijgen (zo'n20-30% det
gevallen in tabel 3). Deze uitkomsten relativeren de opvatting dat het bij
hier te lande verschijnende Vale Gieren hoofdzakelijk om
dierentuinvogels zou gaan.
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Een nieuwe of oude soort: historisch voorkomen yan gieren rond
Amsterdam?
Wanneer we de Vale Gier van Waterland als wilde vogel zouden
beschouwen zou het officieel de 300ste vogelsoort zijn die in de regio
groot-Amsterdam is vastgesteld. Sinds de opstelling van de Checklist
van de vogels van 'Groot-Amsterdam' (Hazevoet & van der Waal 1986),
die 294 vogelsoorten bevat die na 1900 met zekerheid in en om
Amsterdam zijn vastgesteld, zijn er namelijk zes nieuwe vogelsoorten in
onze regio waargenomen.
In een volgend nuurmer van de Gierzwaluw zal op deze recente
aanwllingen van de Amsterdamse Avifauna uiwoeriger worden
ingegaan.

Vanuit historisch gezichtspunt is het echter de vrarg of we bij de Vale
Gier met een nieuwe soort voor onze regio te maken hebben. In het
verre historische verleden van Amsterdam zouden aasetende roofuogels
behoorlijk aan hun trekken hebben kunnen komen, op stedelijke
vuilnisbelten, marktplaatsen en abattoirs. Zo wierp Prof. K.H. Voous
eens de vraag op in hoeverre onze middeleeuwse steden door wouwen
werden afgestroopt, zoals nu [leeuwen dat doena, Bekend is het
voorkomen in de steden van ooievaars nabij vismarlÍen. Het voorkomen
van soms grote aantallen gieren in de grote steden van India en Afrika
getuigt er nog van, dat gieren ook stadsvogels kunnen zijn.
In de middeleeuwen broedden er nog Vale Gieren ten noorden van de
Alpen, tussen Trier en Worms (Glutz von Blotzheim et al. 1971;243).
Het is denkbaar dat vogels van deze populatie op gezette tijden (bijv. bij
epidemieën of veldslagen) de steden van Holland en Vlaanderen wisten
te bereikens. Wat betreft Amsterdam zijn daarvoor de volgende,
overigens spaarzame aanwijzingen.

4 "Hat 
^o overigens wel vreemd zijn, wanneer Rode Wouwen alleen in lrnden als gÍorc

stadsbewoners zouden zijn opgetreden en het zou daarom de moeite lonen op oude schilderijen van
stads-scènes eu rivierlandschappen van de hand van West-Europese schilders, waaronder de Oud
Hollandse meesteN, naar het voorkomen van wouwen en aadere toofvogels uit te zien.' K.H. Voous
en H.J, Slijper, Roofvoges en uilen van Europa, Iriden 1986, p.14.

5 'V"n t469 tot 1666 werd Amsterdam 37 maal door de pest getroffen, soms jaren achter
elkaar: 1601-1603, 1616-1618, 1623-1629,1652-1657,1663-1666. Na 1666 verdween de pest uit de
Republiek." Uit: P. DUsterlberge, De zwaÍe rand van Gouden Eeuw. Tentoonstellingscatalogus
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1993.
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In historisch Amsterdam was ten noorden van het IJ op het land van
Volewijck (de huidige Vogelwijk in Amsterdam-Noord, ter hoogte van
het Centraal Station) een terrein ingericht waar de misdadigers werden
opgehangen, het zogenaamde'Galgenveld'. In het gemeente-archief van
Amsterdam bevindt zich een historische afbeelding van dit terrein,
waarop enige grote roofuogels zijn afgebeeld zittend op de galgpalen.
De schrijver van een geschiedenisboekje over Amsterdam-Noord, J.A.
Groen jr. (ï1987) ontleende kennelijk aan deze prent de gedachte dat er
rond dit galgenveld in de Volewijck zich gieren hebben opgehouden. Op
de omslag van zijn boekje nRondom Volewijck en Tolhuis' zien we een
lugubere afbeelding van dit executie-terrein in Amsterdam-Noord, met
daarop drie Vale Gieren. In het boekje zelf geeft de schrijver ook nog
een historische datering van hun aanwezigheid:

D(]OR

i..-f+ "-rr-,a;\+ . 1

/

Vale Gieren op de Volewijck. AJbeelding uit het boek "Rondom Volewijck en
Tolhuis" van J.A. Groen jr.

"Nadat de Wederdopers een mislukte aanslag op de stad hadden
gepleegd vond in 1535 op het brede Damplein de grootste
massa-executie plaats die Amsterdam ooit kende. De lichamen van de op
wrede wijze ter dood gebrachte revolutionairen werden tegen de avond
naar de Volewijk gebracht om daar ten prooi te worden van de vele
aasgieren. " (Groen L975:13).
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Omdat oorspronkelijke geschiedwerken over Amsterdam pas van een
eeuw later dateren, is m.b.t. deze vogels niet nader vast te stellen in
hoeverre de fantasie van de schrijver hier de vrije loop heeft genomen6

Uit het oud-nederlands stammen wel de scheldwoorden 'galgenaas' en
'galgebrok', ter aanduiding van schurken, die het verdienden aan de
galg te hangen; woorden die er eigenlijk op duiden dat de lijken van de
gehangenen als aas aan vleesetende vogels werden overgelaten (Van
Dale 1984:808).

Het determineren van vogelsoorten was echter bij de late middeleeuwers
nog nauwelijks aan de orde.
Nog lang was men bevangen in mythische beelden over de nafuur, die in
tijden van onheil vooral als voortekenen werden opgevat. Daarvan
getuigt een tweede historisch citaat, dat handelt over een
volksoploop rond de verschijning van een vreemde vogel. Daarover
schrijft de Amsterdamse historicus Jan'Wagenaar in zijn historie van
Amsterdam (1760) het volgende:

In 't jaar 1635, openbaarde de Pest, die na 't jaar 1625 ruet gewoed
hadt, zig wederom in Holland, met name te Leiden en hier ter Stede,
daar altoos groote overvloed van geringe ingezetenen plagt te zijn, onder
welken deeze kwaal meest heerschte.
Te Amsterdam, stierven, in dit jaar, agtduizend een honderd zeven en
zeventig menschen. Doch ten naasten jaare, sleepte de besmettelyke
ziekÍe, hier ter Stede, wel zeventienduizend een honderd drie en
negentig; anderen schrijven zeventien duizend vyf honderd en twee
menschen weg.
Zo dra de gevaarlijke kwaal zig te Leiden geopenbaard hadt, zorgde
men, hier, om dezelve buiten de Stad te houden; doch alle voorzorg was
vergeefs. De pest kwam hier zo sterk als elders.
De Wethouderschap vernieuwde en vermeerderde de vorige Pestkeuren,
en verboodt, onder anderen, gelyk voorheen ook geschied was, het
verkoopen van spenagie, pruimen, komkommers; en wortelen, raapen en
radyzet met het lof.

6 Tiid"n, de opstand van de wederdopers op 10 mei 1535 vielen t.g,v. gevechten rond het
bezette stadhuis op de Dam 64 doden. De lijken van 28 gedode opstandelingen werden de volgende
dag met de benen omhoog aan de galg gehangen. 11 overige werden op 14 mei 1535 onthoofd. l,ater
werden nog 28 wederdopers teÍ dmd gebrrcht, w.o 16 vrouwen door verdrinking. Vgl. A.F,Mellink,
De wederdoopers in de noordelijke Nederlanden 153l-1544. l,eeuwarden 1981.
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Eenigen hebben der moeite waardig geagt aan te tekenen, dat zig,
omtrent October deezes jaars (1636 - R.V.), een vogel, wat grooter dan
een gans, graauwagtig van verwe, omtrent drie weeken agtereen, 's
avonds met zonnen ondergang, plaatste op het kruis van den tooren der
Oude Kerke, waarop hy, den ganschen nagt, bleef zitten, houdende het
gezigt naar 't westen, daar hy 's morgens heenen vloog; komende uit het
oosten terug. Zulk een ongewoon verschynsel bragt de nieuwsgierige
menigte op de been, die 'er allerlei voorspellingen uit maakte, schoon
'er niets byzonders op volgde. Eindelyk deedt de Regeering, voor
opschudding bedugt, den vogel doorschieten @omselaer VI. Boek, blz.
339. Commelin, blz. 1110). 't Is niet onwaarschynlyk, datdit dier,
gewoon op doode liglaarnen te aazen, in deezen Pesttyd, op den reuk
der overleedenen aan de pest afgekomen is." (Wagenaar 1760:531;
cursivering R.V-).

Deze beschrijving leek aanvankelijk te wijzen op de aanwezigheid van
een gier tijdens een pestepidemie te Amsterdam. Volksoplopen rond
bijzondere vogels doen zich ook heden ten dage nog voor, vooral ook
bij de verschijning van zo'n mythische vogel als een gier (vgl. Bogaers
1971). Vandaar dat we nieuwsgierig waren of ook vroegere historici van
dit incident melding maken. De Amsterdamse historicus Casparus
Commelin (1693) geeft een nog uitgebreidere beschrijving van het
voorval:

"Omtrent de Wijnmaant des Jaars 1636 quam zich een Vogel t'
Amsterdam vertoonen, die zommige een Aal-scholver noemden; dezen
Vogel was wat grooter als een Gans, graauachtig van verwe; hij hadde
voeten als een Swaan; en quam alle avonden, omtrent der Sonnen
ondergank, als de Poort-klok luyde, gevlogen uit het Oosten; swierende
twee of drie maal boven om den Tooren van Sint Nicolaas of d'Oude
Kerke, en zette hem daar boven op het Kruys (dat onder den Weer-haan
is) neder, met het gesicht naar het Westen siende; aldaar bleef hij den
ganschen nacht zitten, en des morgens met der Sonnen opgang, en het
luyden van de Poort-klok, vloog hy wederom weg naar het Westen,
zonder dat iemand wist waar hy hem des daags onthiel, en quam des
avonds al wederom uyt het Oosten. Naar dat dit omtrent drie of vier
weeken geduurt hadde, en het nieuwsgierige volk alle avonden, meer en
meer uyt alle hoeken der Stad, om dit te sien, quamen toeloopen, zoo
dat 'er, met dat hy quam aanvliegen, een geschreeuw ontstont, dat de
gansche Stad overklonk, vonden de Heeren Burgemeesteren goet, desen
Vogel het weder-komen te doen beletten, 't welk geschiedde door eenen
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die op den Tooren zynde, hem trefte door de scheut uit een Roer' Der
Vogel op-vliegende, viel op een van de Buer-huisen neder, en leefde

noch eenige dagen. Veele maakten hier voorseggingen op; maar daar is
niet gevolgt. " (Commelin 1693: I 1 l0).

Het blijft een merkwaardig verhaal. Een Aalscholver die wekenlang op

het kruis van de Oude Kerk op het Oudekerksplein komt overnachten?

Commelins beschrijving sluit in ieder geval de Vale Gier uit, want die

heeft geen voeten als een zwaan. Waarom een vogel met zwemvliezen
gedurende drie weken het kruis van de Oude Kerk als slaapplaats

prefereert blijft echter een raadsel. Raadselachtig is ook waarom de

Amsterdammers massaal zouden uitlopen voor de toen waarschijnlijk
algemene verschijning van een Aalscholver.

Met zo'n verhaal zou otwe Commissie Dwaalgasten Nederlandse

Avifauna natuurlijk korte metten maken. De enige Vale Gier die een

kans maalÍ zich een plaats op de Amsterdamse lijst te verwerven is dus

onze Waterlandse gier A1. Wij wachten de beoordeling met
belangstelling af...

Ruud Vlek
Spuistraat 302
1012 VX Amsterdam

*Met dank aan F.I. Padmos, A.B. van den Berg, P. van den Brand, J.

Bontenbal, A.G.M. Buhr, R.W.R.J. Dekker, A.H.V. Eggenhuizen,

M.R. de Jonge, G.O. Keijl, C.S. Roselaar, W' E.M. van der Schot en

F. Visbeen voor hun diverse bijdragen aan de totstandkoming van dit
artikel.
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UILENBALLEN IN HET TWISKE

Nico Jonker

Uilen in het Twiske
Het recreatiegebied het Twiske ligt op de grens van de Zaanstreek en
'Waterland. Ingeklemd tussen de lintbebouwing van Oostzaan,
Landsmeer en Den Ilp en de waterrijke veenweidereservaten van het
Ilper- en Oostzanerveld.
In het Twiske komen twee soorten uilen voor: Kerk- en Ransuil. De
Kerkuil zag kans om twee jaar achtereen in het gebied een broedsel
succesvol groot te brengen. In totaal vlogen er zevenjongen uit. Die
jongen zwerven in de omgeving rond. Za zat er één een tijd lang in een

.loods in Landsmeer, in het randgebied van het Twiske, op ongeveer een
kilometer afstand van het ouderlijk nest.
Ransuilen roesten vooral in de winter in het Twiske. Het gaat om vier
tot zes exemplaren in een beplanting. Deze roestplaats ligt ongeveer
twee kilometer van het Kerkuilennest.

Braakballenonderzoek
In het najaar van 1992 zijn van de kerk- en de Ransuilen braakballen
verzameld. De deelnemers aan de nozos-avond (Noordhollandse
Zoogdieren Studiegroep) in Amsterdam, waaronder ook veel leden van
de VWG Amsterdam, plozen de Kerkuilenballen uit Landsmeer. Op de
nozos-avond in Wormer ploos men Kerkuilenballen uit het Twiske. Inge
Riemens, Desire Hof en ondergetekende analyseerden de pensuilen-

ballen.
De resultaten van al dit gepluis staan in tabel 1.

Als we deze resultaten vergelijken blijken de verschillen tussen de
uilenmenu's erg groot.

Dwe rgmu is
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Tabel 1. Het aantal prooidieren in drie verschillende partijen braakballen uit de
winter van L992-93.

6t

Landsmeer
Kerkuil

Twiske
Kerkuil

Twiske
Ransuil

Bosspitsmuis
Huisspitrnuis
Veldmuis
Noordse woelmuis
Dwergmuis
Bosmuis
Huismuis
Vogel

43
98
15

2
6
2

59
4l
10

8

2
115

56
60
10

J
J

Totaal 166 124 148

De Kerkuil uit Landsmeer
Allereerst de Kerkuil in Landsmeer. Die heeft een erg eenzijdig menu.
Maar liefst ffi% bestaat uit Huisspitsmuizen. Dat betekent dat deze uil
zijn kostje bij elkaar scharrelt rond de de bebouwing van Landsmeer.
ril/ant die lintbebouwing met huizen, schuurtjes, erven en rommelige
plaatsen vorrnen het geliefde Huisspitsmuizenmilieu. Het hoge
vangstpercentage is op zich al een interessant gegeven, want het was niet
bekend dat de deze nieuwkomer in deze regio in zulke grote aantallen
voorkomt. Als je Atlas van de Nederlandse zoogdieren bekijkt dan zie
dat de Huisspitsmuis uit dit gebied nog helemaal niet bekend was.
Gezien het zeer kleine aandeel van Dwerg- en Veldmuizen en Noordse
woelmuizen op de menulijst Ukt het erop dat deze Kerkuil vrijwel niet
buiten de bebouwing fourageert. Al deze soorten komen wel in de
direkte omgeving van de bebouwing voor (med. R. Leguyt)

De Kerkuilen uit het Twiske
De Kerkuilen in het Twiske weten een meer gevarieerd menu samen te
stellen. Hiervarrworden vooral Bosspitsmuizen het slachtoffer. Ze
pakken ook wat vaker een Noordse woel of een Veldmuis. Echter ook
bij deze uilen is het aandeel Huisspitmuizen erg groot. Het lijkt mij niet
waarschijnlijk dat ze die in het Twiske zelf vangen. Daar is immers
weinig bebouwing. Het lijkt veel aannemelijker dat deze Kerkuilen naar
Landsmeer of Oostzaan vliegen, en daar hun maal aanvullen met
Huisspitsmuizen. Het lijkt er in ieder geval op datze graag een stuk
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vliegen om elders Huisspitsmuizen te vangen, ook als er in dat gebied
veel woelmuizen leven. Blijkbaar zijn ze gek op Huisspitsen.

De Ransuilen uit het Twiske
De Ransuilen keruren een heel ander menu. Dat bestaat voor 80% uit
woelmuizen, bijna gelijk verdeeld over de Noordse woelmuis en de
Veldmuis. Spitsmuizen ontbreken geheel. Ze vullen het maal aan met
Bos- en Dwergmuizen, maar daarin verschillen ze niet van de Kerkuilen.
Ik denk dat ze de Veldmuizen vooral in de droge graslanden en langs de
dijken van het Twiske vangen en de Noordse woelen vooral in het
aangrenzende waterrijke veenweidegebied. Maar met Ransuilen weet je
het natuudijk nooit, omdat ze kilometers lange voedselvluchten kunnen
maken. Het is natuurlijk altijd prettig om te weten dat de noordse
woelmuis in deze omgeving nog in grote aantallen voorkomt.

Conclusies
* De Kerk- en Ransuilen hebben een geheel verschillend menu en

het lijkt erop dat ze elkaar wat betreft voedsel niet beconcurreren.* De lintbebouwing van Landsmeer lijkt een optimaal
voedselbiotoop voor Kerkuilen

* De Noordse woelmuis komt zeker in de omgeving van het Twiske
(nog?) in groot aantal voor.

* Voor het beschermingsproject van de Kerkuilen zou het heei
nuttig zijn om te weten waar die Huisspitsmuizen nu precies
voorkomen.

x Van de Noordse woelmuis zou het heel leuk zijn om door
vangsten vast te stellen of deze soort in het Twiske voorkomt.

Dan nog een dillemma. We zijn allemaal erg begaan met het lot van de
Noordse woelmuis. \Vat moeten we dan met een groepje Ransuilen die
in één winter honderden van deze zeldzame en bedreigde diertjes
opeten.

Slot
Braakballen pluizen is leuk werk. Met dit onderzoekje wil ik laten zien
dat je er ook interessante gegevens boven water mee kan halen. Niet
alleen over de verspreiding van muizen, maar ook belangrijke
aanwijzingen voor de bescherming van de Kerkuilen.

In de toekomst gaan we rond het Twiske door met het onderzoeken. De
Kerkuilen braakballen worden iedere maand verzameld en ook zo
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geanalyseerd. Op die manier ontstaat een mooie tijdreeks over de
prooidierkeuze yan de Kerkuilen in de loop van het seizoen.
Aan de hand van de Ransuilenballen willen we achterhalen wat goede en
wat slechte Veldmuisjaren zijn. Op de stand van de Veldmuizenpopulatie
reageren immers erg veel (roof)dieren. Dat is dus een belangrijk
gegeven om veel populatieontwikkelingen bij bedreigde dieren te
verHaren (hermelijn, wezel, uilen, torenvalken, maar ook indirekte
zaken zoals predatie op weidevogels).

Door op deze manier te gaan pluizen kun je heel interessant onderzoek
doen met behulp van braakballen. Denk eens na of je ook bij jou in de
omgeving zo'n soort onderzoek kan beginnen. Als je mee wilt doen is
het nodig om dit jaar nog de roestplaats goed leeg te rapen om volgende
jaar met een schone lei te beginnen. En dan is het een zaakvan
volhouden en stug door pluizen.

Ook zal de komende winter de NOZOS in samenwerking met de VWGA
een pluisavond organiseren. Meer daarover in de komende Gierzwaluw.

Nico Jonker
Sportstraat 3 I
1076 TN Amsterdam

'"lryeetJe zetrerdat det.de bedoeltng 13, Itlikc?'
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CONTACTAVOND VOGELWERKGROEP 3I-3.1993

Paul Tak

Deze avond was geheel gewijd aan de Gierzwaluw (Apus apus) Mark
Bakker van SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek
Nederland) leidde het progranrma bij ons in al ccËrdinator van het

onderzoek naar het voorkomen van de gierzwaluw in ons land, en met
name voor ons, in de stad Amsterdam.

De Gierzwaluw al van ouds her bekend in de stad, wordt bedreigd in
zijn broedgebied. Vooral in de oude stadswijken waar de sanering

behoorlijk zijn tol kan eisen. Om tot een landelijk overzicht te komen

van het wel en wee van de Gierzwaluw is het noodzakelijk om te gaan

tellen en te inventariseren. Wat dit inhoud werd uit de doeken gedaan

door Mark. Omdat het vermoeden bestaat dat de soort achteruitgaat is
dit project opgezet met het motto "Liever iets meer van iets minder, dan

iets minder van iets meer". Of te wel: zorg datje een klein gebied goed

inventariseert.

Na zo wat basis begrippen te hebben verteld, blijkt tevens enige

bouwkundige kennis nodig te zijn vooral wat betreft de type dakpannen

en daktype. Voor degene die zich als teller heeft opgegeven volgen nog

de nodige instructies.

Na deze inleiding volgde de film Devil Birds (door Dana geregeld). Een
engelse film over het broeden van een paartje Gierzwaluwen en het

opvoeden van hun jongen. Een fraaie en boeiende film. Na de pauze

bekeken we nog wat dia's, die Ruud Vlek mee had genomen. Deze
waren verkregen uit een legaat en bleken veel van de vliegbewegingen te

laten zien van de gierzwaluw en tevens van de veel grotere
alpengierzwaluw. Ook een dia van de Vale Gierzwaluw was aanwezig.

Hoewel, je moet wel een kenner zijn om die te herkennen. Al met al

een leerzame avond.

(§

§
(

(
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GROTE SCHOONMAAK VERDRIJFT GROTE GELE.

Willem van der Waal

Heeft u dat ook wel eens dat er tijdens elke wandeling door en in de
buurt een vogel wordt waargenomen en datje dan denkt: zo, lekker
veel, zeg, dit jaar. Ik had het in het najaar van 1992. Regelmatig kwam
ik de Grote Gele Kwikstaart tegen. Meestal hoorde ik hem of haar en
soms liet hij zich zien. De vogel verried zich door zijn luide roep en
soms zag ik er leuk een fourageren. Af en toe had ik er zelfs twee. Een
gewone vogel dus blj mij in de buurt, zo gewoon dat ik hem niet eens
meer noteerde. Want ach, als ik er als het ware al mijn nek over brak,
danzat de hele stad zeker vol met die beesten. Nou dat viel dus tegen,
maar hierover later.

Najaar 1992.
Op 17-9-92 werd de eerste Grote Gele waargenomen op de befaamde
trek-telpost De Vijfhoek bij Diemen. Het was een exemplaar dat in
zuidwestelijke richting vloog, een trekker dus. Op negen degen in
september, oktober en november werden in totaal dertien exemplaren
opgemerkt. Is de Vijfltoek dan zo'n goede Grote Gelen-plek? Welnee,
gewoon ervaren vogelaars op een bepaalde plek levert geheid Grote
Gelen op. Dit blukt uit het overzicht uit de regio Amsterdam van najaar
t992.

t7-w-vz
t9-09-92
26-09-92

0l-10-92
0t-to-92
02-to-92
08-10-92
09-to-92
09-10-92
10-10-92

13-to-92
l4-to-92
t6-to-92
t7-10-92

I ex. ZNI
2 ad. ZW
I ex. ZW,
I ex ,2,
1 ex gehoord
I ex.
1 ex.
I ex.
I ex.ZW
I ex.
I ex.
I ex.Z,
I ex.ZW
I ex.ZW
I ex.
1 ex.
l ex.ZW

Vijftrcek VOD
Vijfhoek VOD

Vijfhoek VOD
Maasstraat F.Visbeen
Gein 3 F.Vogelzang
Gein 3 F.Vogelzang
Vijftoek VOD
Dintelstraat F. Visbeen
Gein 3 F.Vogelzang

Vijftoek VOD
Vijfhoek VOD
Wertheimpark W v.d.Waal
Zeeburgerstraat D.Brds
Vijftoek VOD
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23-t0-92
30-lo-92

30-t0-92

07-tt-92

08-1 1-92
t6-tt-92
t8-11-92
22-tt-92
t4-t2-92

t6-t2-92

Z*erdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

L ex.

3 ex.

I ex.gehoord
I ex.
I ex.
I ex.
I ex.

1 ex.

ex
ex
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Artis 15.30 W.v.d.Waal
foeragerend hoek
ValckenierstraaVRoeterstraat 08.30
W.v.d.Waal
foeragerend bouwterrein Hoogte Kadijk
16.45 W.v.d.Waal
foeragerend Wolvenhuis AÍis
W.v.d.Waal
Vijftoek VOD
Schellingwouderbrug F. v. Groen.
Zeeburgerstraat D.Brijs
Dintelstraat F. Visbeen
Tropenmuseum vliegend * Artis 16.00
W.v.d.Waal
Ooskrkerk vliegend - AÍis 11.45
W.v.d.Waal

Voor een overzicht van de waarnemingen van 1983-'92 zie tabel 2 en
figuur l. Figuur 2. geeft een goed beeld van het doortrekverloop van
de Grote Gele in de regio Amsterdam.

Na een eerder overzicht dat de jaren 1962 - '83 beslaat (v.d. Waal
1984), lijkt de toen getrokken conclusie, dat het waarnemen van een

Grote Gele aftrankelijk is van de combinatie goede vogelaar/goede Grote
Gele Kwikstaart-plek, doorslaggevend wat betreft de vastgestelde
verspreiding van de Grote Gele in de regio Amsterdam.

Tabel 1. Invloed van een goed bezette telpost in de regio Amsterdam op het aantal

waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten in die contreiën. 1983-'92. l,et op het
weekend-effect. Bron: V1MGA Amsterdam.

met VOD zonder VOD

60 28
39 27
33 30
25 17

31 26
24 20
40 32

Percentage
alleen VOD

53
3l
10
32
t6
20
20

NB. VOD staat voor Vogeloverleg Diemen. De telpost bevindt zich op de Vijfhoek bij DieÍnetr.
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Tabel 2. Overzicht van de waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten in de regio
Amsterdam. 1983-' 92. Bron:Archief VIVGA

laar Jan Feb Mrr Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1983
t9u
1985
1986
t987
1988
1989
1990
1991
1992

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

0
5

1

0
0
4
4
3

0

I
0
0
I
J
0
I
0
0
0

)
0
I
0
2
0
I
1

I
0

0
0
0
I
0
0
0
0
0
0

0
I
0
4
0
0
3

5
7
2

8

4
1

6
0
5

2
5

0
0

18

8

5

4
J
1

9
7
7
4

l4
16
25
53
25
48
39
26
215
3 11

0
I
0
0
0
0
1

0
0
0

0
0
0
0
0
0
I
0
0
0

rartal

taaf

Aantal waarnemingen van
Kwikstaarten in de regio
1983-'92. Bron Archief

unlal

Jan F.b Mar Apa Mry Jun Jut AuC gap Oct Nd O@
mamd

Figuur 2. Verdeling per maand van de
waarnemingen van Grote Gele
Kwikstaarten in de regio Amsterdam.
1983-'92. Bron: Archief VWGA

F.Visbeen
W.v.d.Waal
F.Vogelzang
VOD

ao

30

20

to

BO

ao

40

20

oo

Figuur I.
Grote Gele
Amsterdam.
VWGA.

Zetten we nu over de afgelopen tien jaar de plekken op een rij waar
vaak Grote Gelen zijn waargenomen, en bekijken we wie er op die plek
heeft waargenomen, dan is het helemaal duidelijk.

Anjelierstraat/Rozengracht
Binnenkadijken/Entrepotdok e. o.
Gein 3
Vijftroek

o.252
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Het is dus de ervaren vogelaar die op de juiste plek vertoeft ( zie ook
tabel 1). Vrijwel alle overige waarnemingen elders in de stad en
omgeving eveneens van goede vogelaars. Frank Visbeen bijvoorbeeld
verhuisde van de Rozengracht naar de Dintelstraat. Van de Rozengracht
worden geen waarnemingen meer ontvangen, wel vanaf zijn nieuwe
adres, uit de omgeving waarvan tot die tijd nooit waarnemingen van de
soort kwamen.

I'Mijnttbuurt
Maar goed, mijn eigen Grote Gelen dan maar weer. Op 14-10-92 nam
ik voor het eerst een ex. waar in mijn buurt, foeragerend in het
Wertheimpark. Yanaf die dag hoorde ik regelmatig Grote Gelen in de
buurt (grof de Kadijken, Plantage en de Oostelijke Eilanden). Ook
medewerkers van het NME (uitlegen wat dat is) centrum zagen ze
regelmatig in en bij de Hortus. Andere vogelaars meldden vogels op
o.a. Oostenbrug en in de Zeeburgerstraat en omgeving. Wim v.d. Schot
vond zelfs een slaapplaats aan de oever van de Nieuwe
Herengracht/Wertheimpark. In de derde decade van olÍober telde hij 4
ex. op een slaapplaats. Dat is vooral leuk, omdat er de laatste tien jaar
geen slaapplaatsen bekend zijn geworden in onze regio. De slaapplaats
bevond zich in de begroeiing die over het water hing. Hing ja, want kort
hierna begon de grote schoonmaak.

De grote schoonmaak
De motorzaag scheurde zich een weg door het struikgewas, shovels
schoven de bovenlaag van het park weg. Boomchirurgen zaagden een
gezonde weg door de takken van de bomen en daar was dan toch begin
november 1992 een geheel kaal park. Keurig netjes. Geen junk die nog
onder een struik kon spuiten, geen dakloze die onder de dichte Taxus
nog een slaapplaats had en de wallekant was zo spic en span, dat ook de
vogels er geen lekker plekje meer vonden om zich op hun gemak te
voelen. Het Wertheimpark was in no time vrijwel vogelloos. Zo, dan
kon einu worden gewerkÍ aan het opnieuw opplanten en het aanleggen
van het EazoÍt. Maar de Grote Gele Kwikstaarten waren hun slaapplaats
kwijt. Enige tijd zag noch hoorde ik ze. Tot 23-lO-92, toen er om 15.30
een in Artis foerageerde. Daarna, bij voorbeeld op 7-ll-92, deed ik
weer regelmatig waarnemingen, waarbij opviel dat er aan het eind van
de middag op het dak van het Wolvenhuis in Artis 3 ex. zaÍen.
Spannend werd het toen ik op 14-12-92 om 16.00 uur bij het
Tropenmuseum een Grote Gele richting Artis zag vliegen. Ik besloot
deze vogel op de fiets te volgen. Het rode stoplicht negerend (vogelen in
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de stad is levensgevaarlijk, sorry agent). Ik racete achter de vogel aan

en zag hem boven Artis ter hoogte van het V/olvenhuis als een baksteen
naar beneden vallen. De volgende avond om 16.00 uur hield ik daar de

wacht, en ja hoor, in de avondschemering vielen er drie ex. in op
slaapplaats Wolvenhuis. Door de Grote Schoonmaak verdreven uit het

Wertheimpark hadden de Grote Gele Kwikstaarten een nieuwe
slaapplaats gevonden in Artis.

\ilinter
Na de ontdekking van deze slaapplaats werden tot 16-12-12 regelmatig
Grote Gelen waargenomen rond Artis. Na de 16e begon het kouder te
worden en voor de Kerst begon het te winteren. Tussen Kerst en rond
de jaarwisseling was het zelfs echt winter. Er stak weer een

Elfstedenkoorts op en de Grote Gelen waren voor de winter gevlucht,
want na de 16e werden geen waarnemingen meer gedaan. Pas op

2341-y2 nam Frank Visbeen weer een ex. waar in de Diezestraat.

Dankwoord: Hierbij dank ik Peter Scholten voor het beschikbaar stellen

van de gegevens uit het archief en Guus van Duin voor zijn
medewerking.

Literatuur:
W. v.d. V/aal: De Grote Gele Kwitstaart in en om Amsterdam. De Gierzwaluw
22:2 (1984'1.

Willem van der'Waal
Binnenkadijk 274
rc$ A Amsterdam



70 Giemcaluw 31 (1993) nr.2

WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE
PERIODE MAART TÀ{ MEI 1993

Peter Scholten

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode maart tot en met
mei 1993. Waarnemingen over de periode juni tot en met augustus
uiterlijk 15 september 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.

d=man
I : vrouw of vrouwelijk kleed
@ : overvliegend of rondvliegend
:! : gehoord (zingend of roepend)

Roodkeelduiker
Roodhalsfuut

Geoorde Fuut

Roerdomp

Ooievaar

I-epelaar
Kleine Zwaan

1542-93
07-03-93
28-03-93
09-04-93

06-03-93
09-03-93
16-03-93
2943-93
31-03-93

Bullewijkerplas
Vijfhoek
Vijfhoek
Grote vijver recr. geb.
Spaarnwoude
Oeverland Nieuwe Meer
Gein III
Oeverland Nieuwe Meer
Oeverland Nieuwe Meer
Klarenbeek,
Abcouderstraatweg
Abcouderstraatweg
Diemerzeedlik
Broek in Waterland
Schiphol
Nijlpaardenbrug Plantagebuurt
A'drmse bos speelweide ten
N. van A9
Binnenkadijk/Artis
Watergraafsmeer
Muiden @rste waarneming
Gemeenschapspolder laatste
waarneming
Gemeenschapspolder laatste

I
1

1

I
I

F6R
ccR
LST
JBL

PMA
AST
PMA
PMA
FBO

o2-u-93
03-04-93
v2ry-93
16-M-93
23-U-93
u-M-93

1 FBO
lRvL
1 FVI

I@ DBA
1@ JFI
1@ PMA

11-05-93
24-05-93
17-02-93
07-03-93

1 WWA
I WWA
1 FGR

60 AST

Wilde Zwaan 07-03-93 8 AST
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Rietgans

Kolgans
Rotgans

Smient
Pijlstaart
Zomertaling
Krooneend
Toppereend
Eidereend

Brilduiker
Nonnetje

Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek

rilr'espendief

Zwarte Wouw
Rode Wouw

Vale Gier

Blauwe Kiekendief

Havik

Sperwer
Ruigpootbuizerd
Roodpoowalk
Smelleken

Boomvalk

Slechtvalk

1045-93 17 PTA

7l

waarneming
Osdorper linnenpolder laatste
waarneming
Waterland laatste waarneming
Osdorper Birmenpolder
Munt (en N. van Kinselneer)
Botshol laatste waarneming
Recr geb. Spaarnwoude
Gemaal halfueg
Botshol
Diemerzeedijk
Vijfhoek
Flevopark
Vijfhoek laatste waameming
Diemerzeedijk laatste
waarneming
Vijftrcek laatste waarneming
Lutkemeerpolder/Westgaarde
laatste waarneming
Nieuwendammerdijk
Binnengouw
Randorp
Gein
A'damse bos t.h.v. A9
Haarlernmerplein
Rontgenstraat
Schiphol
Tussen Ransdorp en
Zuiderwoude. Vele
waarnemers.

t4-03-93 4209
06-03-93 1

n-04-93 1

1l-05-93 1ó
06-03-93 ló
13-03-93 2P
01-03-93 2P
2L-03-934ó19
09-02-93 I
22-m-93 I
01-04-935ó99
09-03-93 19

20-03-93
2643-93

2 I,sT
IBL

FVI
JBL
FVI
AST
IBL
PTA
AST
DTE
FGR
STE
LST
DTE

GKE
FYI
FVI
AST
MKR
wwA
wwA
DBA
DBA

0l-05-93
l0-05-93
t245-93
2345-93
lL45-y2
1243-93
19-04-93
25-M-93
28-U-93

13-05-93 19 PTA Excursiepad A'damse bos
laatste waameming

1 broedgeval in de regio
L3-M-93 l9 FVI Bloemendalergouw
l1-M-93 ló GKE Nieuwendammerdijk
23-04-93 1@ JBL Start Bosbaan
2 broedgevallen in de regio

l@ I.ST ZnidzijdeGouwzee
01-05-93 19 GKE Semarangstraat A'dam oost
Ol-lO-92 1 STE Durgerdam
O2-U-93 l9 FVI Binnengouw
l4-M-93 l9 WWA Schipholoost
08-05-93 19 FVI Rijperweg (lVaterland)
03-04-93 I FVI Binnengouw eerste

waarnemrng
Ol-lO-92 I STE Durgerdam
20-01-93 I STE Hilversumstraat, Nieuwendam
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Kwartelkoning
Kluut

Kleine Plevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Krombekstrandloper
Bonte Strandloper

Kemphaan

Houtsnip
Grutto

Uslandse grutto

Regenwulp

Zwarte Ruiter
Tireluur

ot-02-93
2142-93

09-03-93
13-03-93
14-03-93
t7-03-93
0t-04-93
07-M-93
08-04-93
10{4-93
124-93
r5-04-93
23-05-93
1r-03-93

18-03-93

1243-93

t9-12-92
13{5-93
08-05-93
1l-03-93
19-03-93
19{3-93
06-04-93
08-03-93

2
l9

1

I
I

1?
I
1

1

I
19

1

1à
1

FIM
RvL

DTE
DBA
FVI
GKE
cRo
cRo
cRo
FJM
FIM
cRo
RVL
MKR

3 PTA
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Boven Centraal Station
Udoornpolder een dood
exemplaar gevonden
Diemerzeedijk
Vijfhoek
Noordkant A'damse Bos
Shellgebouw A'dam Noord
Shellgebouw A'dam Noord
Shellgebouw A'dam Noord
Shellgebouw A'dam Noord
Fred. Hendrikplantsoen
Fred. Hendri§lantsoen
Shellgebouw A'dam Noord
Houtrakpolder bij Ruigoord
Oever Nieuwe Meer eerste
waarneming
Weiland Meerzicht eerste
waameming
Waterland (einde dijk) eerste
waarneming
Golfterrein De Hoge Dijk
Oeverlard Nieuwe Meer
Barnegat
Osdorper Binnenpolder
Osdorper Binnenpolder
Osdorper Birmenpolder
Munt (ten N. van Kinselmeer)
Bullewijkerpolder eerste
waarneming

>5 JFR

6

t2@
2
2
5

6
4
2

FBO
PMA
FVI
PTA
PTA
JBL
FVI
AST

09-03-93 1 DTE Diemerzeedijk
22-U2-93 450 DCO Middelpolder eerste

waarnemrng
2043-93 1 WWA Marken. Een zeer rode grutto
tussen ongeveer 25 normaal gekleurde grutto's, Alsof er
een rosse grutto tussen gewone stond. Bii het opvliegen
was de zwrate sttartband goed te zoen, geen
dwarsstreepjes als bij Rosse Gnrtto. In de vlucht viel ook
het groote verschil op.
1.4-04,-93 1 WWA Oeverland Nieuwe Meer
15-04-93 à PMA Oeverland Nieuwe Meer
28-M-93 4@ FBO Klarenbeek,-

Abcouderstraatweg
29-U-93 2 EBR Czaar Peterstraat
01-05-93 5@ PMA Oeverland Nieuwe Meer
04-05-93 12 FVI Ransdorp
2043-93 1 \ryWA Marken eerste waarneming
l2-O3-93 2 SCR Osdorper Binnenpolder eerste
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Groenpootruiter

Wltgatje

Bosmiter

Dwergmeeuw

Visdief

Zwarte Stem

Tortelduif
Koekoek
Velduil

Gierzwaluw

IJsvogel

Hop
Draaihals

Groene Specht

Kuifleeuwerik

Oeverzwaluw
Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Boompieper

Waterpieper

Gele Kwikstaart
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waarnemmg
23-M-93 I PTA A'damse.Bos eerste

waarnemmg
»-03-93 l@ FBO SchiphoVA4
11-04-93 1 CCR Diemerzeedijk
l7-V-93 MI A.V.I. West
17-04-93 1 VDI Spieringhorn
28-06-93 I RVL Diemerzeedijk
01-05-93 I FVI Munt (ten N. van Kinselmeer)
09-05-93 4 FVI Marken
09-04-93 2 DCO Middelpolder
16-04-93 15 FVI Munt (ten N. van Kinselmeer)
20-04,-93 3@ GKE Flevopark
1l-05-93 2 FVI Munt (ten N. van Kinselmeer)
06-0+-93 2 FVI Munt (ten N. van Kinselmeer)

eerste waarneming
07-05-93 4 FBO Bullewijkerplas eerste

waarnemrng
264-93 8 PTA Bretten eerste waarneming
20{/,-93 I DTE Vijfhoek eerste waarneming
05-03-93 I MVA Binnenkaddk
06-03-93 I MKR Middelpolder
18-05-93 I WWA Schiphol oosr
20-0/.93 1+5+3 WWA Entrepotdok en Platrtagebuurt

eerste waarneming
15-03-93 1 FVI Excursiepad
2l-O3-93 I L^ST Diemerzeedijk
l2-M-93 1@ DBA Coentunnelweg/Havens West
l3-C4,-93 t cKE Diemerzeedljk
14-05-93 I MKR Schiphol oost (plantsoen bij

ingang)
regelmatig gehoord/gezien Noordkant A'damse Bos
25-05-93 I JBL Verlengde Ookmeerweg
31-05-93 1 JBL Westgaarde
Gehele periode aanwezig tussen de metrostatione Rei-
gersbos en Gein
2l-04-93 3 AST Gein III eerste waarneming
19-03-93 2 PTA Gemaal Halfiveg eerste

waarnemrng
l6-M-93 5 CCR Diemerzeedijk eerste

waamemmg
O7-O+93 2 STE ASS tennispark Boelelaan

Buitenveldert
02-05-93 2 CCR Diemerzeediik
L3-U-93 3 PMA Oeverland Nieuwe Meer

laatste waameming
03-04-93 I FGR Vy'aterland eerste waarneming
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10-05-93 12 DTE Diemerzeedijk
l2-O5-93 12 FVI Bloemendalergouw
08-03-93 1 PTA Osdorper Birmenpolder
20-03-93 ló WIVA Omgeving Zuiderwoude
23-05-93 I RVL Ruigoord
12-03-93 3 NZW A'damse.Bos eerste

waarnemrng
29-03-93 à PTA Bretten eerste waameming
3l-03-93 t FcR Gelderse.kade eerste

waanremmg
20-0/,-93 I DTE Hortus Boanicus eerste

waarnemmg
Doortrek tussen 27-4-93 en 11-5-93. Maximum ll-5-93 43
ex verdeeld over gehele regio.
1543-93 1ó PMA Brettenpad
2143-93 1 t§T Diemerzeedijk
Doortrek tussen 24-93 en 15-5-93. Maximum ll-5-93
)37 ex verdeeld over gehele regio.
Doortrek tussen 11-4-93 en 11-5-93. Waarremingen van
l-2 exemplaren.
09-04-93 30@, IBL Recr. geb. Spaarnwoude

laatste waarneming
12-M-93 enkele JBL Westgaarde laatste

wrulrnemmg
11-04-93 1 JBL Boezemgebied Halfireg eerste

waarnemrng
08{4-93 1 DTE Vijftrcek eerste waarneming
2943-93 I PTA Brefien eerste
144+93 1 WWÀ Schiphol/Oude Meer eerste

waamemrng
17-04-93 2 WA Braak eerste waarnemiag
19-05-93 1à DTE Diemerzeedijk
23-05-93 là DTE Diemerzeedijk
06-05-93 1à WV/A Boerderij. Meerzicht eerste

waarnemrng
2O-M-93 1 MKR Schiphol oost eerste

waarnemrng
23-U-93 3 AST Gein III eerste waarneming
15-g-93 2 WA A'damse.Bos eerste

waarneÍung
2l-03-93 1à DTE Vijfhoek eerste waarneming
294-93 1 STE Flevopark eerste waameming
30-01-93 1 CRU Herengracht 98 (in tuitr)

tweede waarneming (le op
8-l-93)

18-03-93 I PTA Meerzicht eerste waameming
20-0/,-93 1 PTA Bretten eerste waarneming

Noordse Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Noordse Nachtegaal
Nachtegaal

Blauwborst
Zwarte Roodstaart

Gekaagde Roodstaart

peapje

Roodborsttapuit

Tapuit

Beflijster

Kramsvogel

Koperwiek

SprinlÍnamanger

Snor
Rietzanger
Bosrietzanger

Kleine Karekiet
Grote Karekiet

Spotvogel

Braamsluiper

Grasmus
Tuinfluiter

Zwartkop
Fluiter
ljr&iaf

Fitis
Grauwe Vliegenvanger
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Kleine Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger

Zwarte Mees

Boomlíever

Buidelmees
Wielewaal

Keep

Srjs

Roodmus
Goudvink
Usgors
OÍolaan

24-0s-93 1à RVL

11-05-93 rP I-ST

0245-93 2 CCR
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Noordzijde Sloterplas (geluids-
opname gemaakt)

Nieuwe Oosterbegraafplaats
eerste w:uuneming
O.Z. Achterburgwal 119 in
tuin
Frankendael
Nieuwe Oosterbegraa&laats
Frankendael
Vijfhoek eerste waarneming
A'damse bos Meeuweneiland
eerste waarnemiog
Volkstuinen Brettenpad laatste
waanrming
Majubastraat laatste
waarneming
Ruigoord
Frankendael
Rijperdwarsweg Waterland
Marken
Munt (ten N. van Kinsekneer)

Nico Zwaagstra
M. Kramer
Paul Marcus
Paul Tak
Ruud Vlek
S. Crommelin
laurence Stein
van Dijk
Willem van der Waal
I;r<lger Stuijt

t7-w93 2 VDI

t2-w93 7 I-ST

t1-03-93
r1-03-93
31-05-93
28-03-93
13-05-93

294s-93
ll-03-93
l3-03-93
24ry-93
1l-05-93

1) WWA
IP SCR
I SCR
r I§T
I PTA

1 DBA
19 WWA
1ó WVrA
ld EBR
19 FVI

NZW
MKR
PMA
PTA
RVI
scR
§TE
\rDI
wwA
I.sT

De Waarnemers:
AST Adry Sreefland
CCR C. Crommel
CRU Chris de Ruig
DTE David Tempe}nan
DBA Durch Birding Association
GKE Guido Keil
FBO Fons Bommers
FGR FrankvanGroen
FVI Frank Visbeen
JBL Jan van Blanken
DCO Dana Consandse
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ONTVANGEN LITERATUUR MAART- HALF JUNI 1993.

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

Amsterdams Milieu (Miliettcentrum Amsterdam) 3e jrg.,l993 nr. I
- Bescherm de Gierzwaluwen in Amsterdam. sooí 'buna uitgestórven' in de spaamdammerbuun en
Staatsliedenbuuí. (?).

R van den Berg, vijfjaar vogels kijken bij de Gaasperplas (22 febr. rggg - 2g febr.
1993). 128 vogelsoorren vastgesteld, waarvan 104 pleisrerend. o.m. Bokje, usvogel, KlapekreÍ,
Notekraker en Kuifleeuwerik.

6 rapportages m.b.t. de broedvogels van de Botshol, nabij Abcoude:
J.E. Sluiters, De Botshol. De Levende NaruuÍ 46c jrg. aÍl. 9, I jatr. 1942, p. 16l_169.
A. Haíog, J. v.d. Wiel en D. Jonkers, Botshol I sept. 1973 -31 atr*. ln4.
A. Haíog, Summier Broedvogelverslag l98O Borshol.
D. Jonkers, A. Haíog en À.de Jong, De vogels van de Botshol in l9g5. kersum, dec. 19g5.
R. HofmeesteÍ, A. de Jong en R, Rekers, Botshol Broedvogelonderzoek 1991. castricum, dec. lgl.
A. de Jong, R. Rekers, en J. v.d. r/oude, Botshoi Broedvogelonderzoek 1992, castricum, okt. lgg2.

G' van Duin, znldzame vale Gier in Ransdorp neergestreken. Trouw 29 april 1993.
M. de Jonge, foto van een Vale Gier bij Ransdorp, 29 apill 1993 (o.m. verschenen
in Haarlems Dagblad).

T. van Ewijk, Amsterdam reigerstad. Grasduinen, april 1993, p. g-13.
ln en om Amsterdam broeden ca. 500 p. Blauwc Reigers.

B. Holvast, L. Platvoet (gemeenteraadsfractie Groen Links), W, [ooman en A. Bos
(deelraadsfractie Groen Links, Osdorp), Nota ringslang. Voorstellen voor een
ecologische verbindingszone, een mainport voor vogels en een recreatiemeer in
Landelijk West. Amsterdam, april 1993. Bevat voorstellen voor de aanleg van een moerasbos
en een veenweidereseÍvaat in Làdelijk V/est.

P. Kramers, Informatie over de Amstetstreek. Uitgave M, 197g.
Met bijlage: broedvogels in de Ronde Hoep.

J. C. I-adiges (20 augustus l9l3 - t2 maarr l98Z), 23 Vogeldagboeken (1935-1986).
Daaronder 4 cahiers met vogels waargenomen tudens inv€ntaÍisaties van het Naardermeer
(l%2-1968);
en aartekeningen m.b.t. de broedbiologie van de Duinpieper op de Doornspijkse Heide (1942-1944;
vgl. mk H.w. Fischer, Limosa 64, l99l:165-167). ro kdiges, vogelkanreraad vm Han rJÍ. Fischcr,
woonde tot l9l4 in Amsterdam (vgl. waarnemingen-boeken I-VIII).
J.c. Ladiges, Dia-collectie 'vogels in de vlucht'. 29 d,zen met opnamen van vriegende
vogels.
Ondergebracht bij de Heimans en Thus$-bibliotheek & archief, planrage Middenlaan 2c.

D. de Moes, adressenbestand van Amsterdamse abonnees van Dutch Birding.
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computeruitdraai, april 1993. er wonen in Amsterdam 86 'Durch Birders', waarvan er 52 geen
VWGA lid zdn.

S. Snuyff, Gevederde stadgenooten - in het Vondelpark te Amsterdam. De Telegraaf
?, 7 juni 1928. Bevat lijst van 29 in en om het Vondelpark waargenomen vogelsoorten, w.o. crote
Lijster, Gekraagde RoodstaaÍ, Kuifleeuwerik en Bonte Kraai, soorten die daar nu zeer zeldza"m of
uitgestorven zijn.

Stad en Groen (Stedelijk Beheer, gemeente Amsterdam) nr. 11, april 1993
- Natuur in de stad. Naar een stadsecologisch natuurbeleid voor fu$terdam.

A.N. Swart (27 juli l9L2 - 26 maart 1990), Vogeldagboeken I-XI (an. 1947 - mei
1980).
Swart maakte tot zijn verhuizing naar Emmen in oktober i977 duizenden vogelexcursies in en om
Arsterdam. Zie ook P.C. Meijer, In memoriam A.N. Swart. De GieÍzwaluw jrg. 28 (1990) nr. 3, p.
54-56.

G. van der Sijde, Flevopark. Een combinatie van stadspark en natuurgebied. Urtg.
stadsdeel Zeebvg, 1992. Bevat hoofdstuk over vogels van het Flevopark en lijsr van
wa:ngenornen vogelsoorten (76, wv. 34 zekere en 3 rnogehjke broedvogels).

R. van der Valk, Verslag ondeÍzoek broedvogelstand in het eerste infiltratiegebied
van de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1991 et l9y). Hoofddorp, nov. 1992.

Vereniging 'De oeverlanden blijven', Aan de oevers van de stad ws. 4126
(1984-1993).
- nr. 4, winteÍ 1984 : N. Jansen, Vogels van de Noordelijke Oeverlanden van het Nieuwe Meer
in 1983 werden 39 soonen broedvogels en 3l regelmatige en onregelmatige gasten vastgesteld.
- m. 16, maart 1989: H. Fuchs, Broedvogels in de oeverlanden 1988. 37 sooÍen broedvogels
vastgesteld.
- nÍ. 23, okt. 1991: T. Neckheim, De zoogdieren van de noordelijke Oeverlanden.

F. Visbeen en N. Jonker, Boerenzwaluwen in Waterland. Tips om het broeden op
melkveebedrijven te stimuleren (onged., ontv. febr. 1993). Uitg.
Samenwerkingsverband Waterland. In warerland-Oost werden in 1992 ) 1000 nesten van
Boerenzwaluwen geteld.

Correspondentie. Brieven van M.R. Bakker, R.G. Bijlsma, J.J. Frieswljk, H.P.
Gallacher, N. Jansen, en Prof. K.H. Voous; notulen van de Gierzwalu
de Pijp en de werkgroep de Plantage Zwaluw.

II. Ontvangen regionale t[idschriften, maart-juni 1993.

de Duinsrag (VWG Katwijk) 7e jrg. 1992 m. 4
- Broedvogels van de Coepelduynen in 1992. Achteruitgang van enkele grondbroeders t.g.v, de Vos.
- Vogelaars en Lyme-ziekte. Over de wijze waarop de gevolgen van tekenbeten kunnen worden
besareden.

Boomblad (uitgave Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek) jrg. 5 nr. 2, april 1993.
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Fíis (VWG Zuid-Kennemerlend) jrg. 29, w. l, april 1993.
- lepelaars in Zuid-Kennemerland 1986-1992. slaapplaats in de spaamwouderplas, max. 22 ex.
- Gemeenschappelijk ovemachten van Waterpiepers in Oeverland de Liede.
- Hooggeëerd arctisch bezoek : de Ross' meeuw (Zl-22 nov. 1992, [muiden).
- Broedvogelinventadsatiqs van de HekslootpoldeÍ en landgoed Waterland.

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 8 nr. 2, april 1993.
- Nestkastonderzoek. O.a. van Borte VliegenvangeÍs.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l3e jrg. nr. 1

special over Grutto's (tevens jubileumuitgave vogelbeschermingswacht Zaanstreek
1e43-1993)
- De Grutto in Noord-Holland i\ 197+1992. Afuame in Amtelland en het Gooi.
- De Grutto buiten de broedtijd, over de overwinteringplaatsen in wesr-Afrika en west-Europa.
- Uslandse GÍutto'§ itr Noord-Holland: Herkenning en voorkomen. Hotspot is medio april
Zuiderwoude in Waterland.

De Grutter (VWG Zaanstreek), l7e jrg. nr. 2, april 1993.
- bespreking van rappoÍ 'Voedselgebieden van de l4pelaar in Noord-Holland' door K. Jonker.

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jrg. D, m. l, mrart 1993
- Najaarstrek over telpost usselerveen. slecht jaaÍ voor Houtduiven, 13.000 tegen 63.(m in 1991.
- Fenologie 1992. Vroege Gierzwaluw op l1 april.

De Kleine /r& (VWG Alkrnaar en omstreken) jrg. 11 nÍ. l, mei 1993.
- De Nachrryaluw in de duinen van Bergen en Schoorl 1900-1993. Midden 70-er jaren nog 7 p., in
1992 2 p.
- Zeetrek jan.- maart 1993. Diverse Papegaaiduiken.
- Broedvogelinventarisatie vatr de Mijzenpolder (Schermerhom,/Avenhorn) in 1992. Belangnjke
broedpla"rs vooÍ Grutto's: >300 terÍitoÍia.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 27 nr. 2, apnl §93.
- Bro€dvogels van het eiland 'De Dode Hotrd' in het EemDe€r ta 1992. 786 territoria op 28 hectarel

R. A. Kole, D. A. Jonkers e.a. (red.), 25 jaar vogels in het Gooi en omstreken. Er:Ít
jubileumuitgave van de Korhaan. Uitgave nr. 78 Vogelwerkgroep het Gooi en
oÍstreken, Hilversum 1992. 86 pag's.
Met stans-beschrijvingen van 22 karakteristieke Gooise vogelsooÍten. Roerdomp op slechts 3
vïoegeÍe locaties, achteruitgang van oeveraraluw, Gekraagde Roo&taart, Gro€ne specht (20-30 p.),
Geelgors, Purijs, en Kemphaan. kpelaar en Kuifleeuwerik exit. Vooruitgang bij Havik (36 p.).

J. Ilarder, D.A. Jonkers e.a., Vogels zien en beschermen. Soortbescherming en
vogelhutten in het Gooi en de Vechtstreek. Uttgave nr. 79 Vogelwerkgroep het Gooi
en omstreken, 1992.
Be'handalt soortbeschermingsfaciliteiten voor zwaÍe stem, Kerkuil, steenuil, usvogel, oeverzwaluw,
Huiszwaluw m Gierzrraluw.

De lftuisbek (Vogelwacht Utrecht) 36e jrg. nr. 2, april 1993
- Fenologie 199. Gekraagde Roodstaart op 6 maart 1992 Leersumse Veld; een na vroegste
ytr4lagming van Nederland.
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Meerkoa (Natuur- en milieufederatie Wierhaven) 1992 tu. 4
- Verslag bezoek aaa Falsterbo 17-24 srq7t, 1992.

Meerkoet 1993 nr. 1

- Broedgwallen roofrogels en uilen in 1992 in de Wieringemer. 33 p. Bruine Kiek, 2 p. Havik, 3
p. Sperwers, 4 p. Buizerds, 3 p. Boomvalken, 6-8 roepende Bosuilen, I p. Steenuil.
- Vogelbescheming en Rijkswatersuat 2 jaar samen op weg. O.m. over de stemenkolonies bij
Amsterdam.

Milieufederatie Noord-Holland, Jaarverslag 1992.
O.m. over acties tegen ruimtelijke ordeningsplannen m.b.t. Nieuw-Oost, de Vijfhoek en het Westelijk
Havengebied.

Noord-Hollands Milieu 1993, nr. 1 (Uitg. Milieufederatie Noord-Holland).
- Nestbescherming goed voor weidevogels. Slechts 6% van de legsels gingen verloren door agrarische
activiteiten.

Noord-Hollnnds Milieu 1993, nr.2 .

- PvdA-kamerlid mevr. Swildens-Rosendaal uit Zuiderwoude doorkruisde voorstel van staatssecÍelaris
GaboÍ (CDA) tot pÍovinciaal raapverbod van kievitseieÍen. Met steun van de PvdA-kamerfractie is het
Íapen van kievitseieren nu in alle provincies toegestaan. Rechtsgelijkheid voor alle eiermekers,
zoveelste electorale miskleun van de PvdA.

De Skor (YWG Texel) jrg. 12, nr. I
- Waarnemingenrubriek. Max. 775 Kleine Zwanen geteld dec. 1992, nieuw record voor Texel.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland en SOVON) 5e jrg. rr. I, april 1993.
- Birdlife Intemational van start. Samenwerking van vogelbeschermingsorganisaties in 2l landen.
SOVON-Nieuws (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 6e jrg. nr. I, maart 1993.
- Nieuws van de zuiderburen. Vergelijking van aantalsschattingen van enkele schaarse broedvogels in
België en Nederland. Bijv. in België nog mi$tens 3000 p. Grauwe Gors (Nederland:100-200).

SOVON-Nieuws (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 6e jrg.
nr. 2, juni 1993
- Districtsnieuws. Opnieuw 1 p. Slechtvalk in Limburg; broedgeval Beflijster in Flevoland. T p.
Aalscholvers in de Botshol.

R. Brouwer & H. Groot, SoVoN-Nietwsbrief Distict Noord-Holland, maart 1993.
- Resultaten Bijmndere Soorten Projekt in 1992. Toename Aalscholver: nu 580 p. bU EnkhuizEn, 50
p. in het Zwanenwater, 7 nesten ventoord in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 33 p. Lepelaars in
het Zwanenwater. Op Texel lll p. LepelaaÍs, 11 p. Velduil, 19 p. Blauwe Kiekendieven, 64 p.
Noordse Stems, net zoveel DweÍgsterns en 5 p. Roodmus. TotaÀl 2-3 p. Geoorde Futen, wv.
mogelijk I p. broedde bij Spaarndam. Vermoedelijk broedgeval van Usvogel bij Amsterdam. 2 p.
Grote Karekiet (Twiske en Kinselmeer). 56 p. Bluwbont bij Ruigoord.

De Tingiaan (Tringa, VWG Schagen) l6e jrg. nr. 2, april 1993.
- Kepen-invasie. Over een zeer Etote concentÍatie l-an 100.000en kepen, waaÍgenomen in Sauerland,
jan. 1993.

De Tringiaan 16e jrg. nr. 3, juni 1993.
- Bruine Kiekendief. In Noord-Holland minstens 82 p. in 1991, max. 10 p. in het Zwanenwater
(1989).
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De llsvogel (VWG de IJsselstreek) m. 33, sept. 1992
- Voorkomen van het Paapje langs de Ussel. Nog slechts 9 broedgevallen sinds 19g0, sterke
achteruitgang.
- Nestkestrcsultaten van de Kerkuit 198G1990. Toename van I naar 6 p., met 20jongen.
- Voorjaarsfenologie 1989-1990. Vroege Wespendiefop ll maart t9E9 bij Gonsel.
- Interessante waarnemingen 1991. 'Goedgedocumenteerde' (?) Bastaardarend 19 mei 1991 bij lvilp;
I I Korhoenders op de HaaÍlerbeÍ9, t.w. van Nijverdal; st€ppenkievit nabij Devetrter op g dec. 1991

Bovengenoemde regionale vogehijdschrifren circuleren in een leesmap
onder VWGA-ledcn-
Voor deelname daaraan kan men zich opgeven bij Henk de Groot tel.
6414014.
De bibliotheek & archief van de WGA p.a. Ruud Wek, Spuistraat 302,
IO12 W Amsterdarn ontvangt graag rapportages, ongepubliceerde
verslagen en eWers verschenen artikelen m.b.t. vogels
en vogelgebieden in en om Amsterdam.

I{IETIWS OVER DE GRASPIEPER

De Graspieper is het tijdschrift van de Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Hotland (SVl$, 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 lveg 93, 1531 AC Wormer. 029A-5296

Voor méér informatie over de vogels van Noord-Holland:

.ii

lees De Graspieper
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international booksellers

I*liegracht 44
1015 DH Amsterdam
The Netherlaads
v204236t86
Far (20-6382303

Manual of Ornithology, Avion Structure & Function
M. S. Proctor & P. J. Lynch

A field guide to the Birds of Borneo, Sumatra Java
and Bali.
J. MacKinnon & K. Phillips

Collins Field Guide, Birds of Britain & Europe
R. T. Pettorson, G Mountford, P.A.D. Hollum.
NEW EDITION

Humming birds. Jewels in Flight
C. Toops

Handbook of the Birds of Europe, the Middle East
and North Africa. Volume VII: Flycatchers to Shrikes
S. Crampt & C. M. Perrins. Oxford U.P. 1993
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