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EXC[]RSIES

T,ondag 14 november: Noordpier van IJmuiden
Waarschijnlijk een stuk minder spectaculair dan de Zuidpier, maar zoals
iedereen wel zal weten en betreuren, behoort het uitwaaien hierop niet
meer tot de mogelijkheden.
B[i een tegenvallend resultaat kunnen 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. Bel Ellen (6241123) als je
meegaat.
Vertrek: 8.00 uur vanaf het Stadionplein.

Zondag 12 decnmber: Ganzenexcursie Friesland
We rljden weer een zeer succesvolle ganzenroute!!! Voor opgave bel
Ellen (tel:6241123)
Vertrek: 8.00 uur vanaf het Stadionplein

Zondag 16 januari: Amsterdamse Waterleidingduinen
Ooit weleens een Roerdomp gezien, of een Usvogel? Welnu, dan is hier
je kans. Vr/e maken een stevige wandeling door een gebied dat door de
aanwezigheid van verschillende biotopen Oos,duin en vooral veel water)
een groot aantal soorten. \Ye gaan weer carpoolen, dus bel even met
Ellen (6241123) als je mee wilt. Vertrek om 8.00 uur tussen de Febo's
op het Stadionplein.

Zatnrdag 12 februari: Brouwersdam
Een auto-excursie. Erg slecht voor het milieu maar wel leuk. De
Brouwersdam ligt helemaal in Zeeland en dat is ver weg. We vertrekken
dus vroeg, om 7.00 uur vanafhet Stadionplein. Bel Ellen (6241123) als
je meegaat en eventueel je car wilt poolen.

Zondag 20 maart: Het Twiske
Fietsexcursie. Voor veel vogelaars nog een onbekend gebied, volgens
anderen zeer de moeite waard. De excursieleiding behoort tot de eerste
groep. ïVe zijn benieuwd. We vertrekken om 8.00 uur vanaf het Tolhuis
in Amsterdam-Noord, dit is vlak achter de veerpont die vanaf het
Centraal Station vertrekÍ. Opgave vooraf is niet nodig, maar zorg dat je
op t{id bent.

KOMT ALLEN
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CONTACTAVONDEN NAIAAR 1993

ï9oensdagavond 24 november
Uit Vlieland komt Dr. M. de Roos die kennellik niet opziet tegen een
lange reis, want zeer re.enteliik was hii in Noord-Oost Siberië. Daar
maakte hij dia's van kustlandschappen met vogels, planten en
toendradieren. Hii wil ons vooral de relatie tussen dat gebied en onze
Wadden laten zien. kn must voor wie volgend jaar mee naar Vlieland
gaat.

Vr[idagavond 17 december
De GEBROEDERS DE KNUFF zilin bekend om de boeiende manier
waarop ze orul 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 moeildker dan men denkt. Er worden veel vergissingen
gemaakt zeker qua leeftijden. Niet alleen genieten van mooie dia's maar
ook goed opletten.

Woensdagavond 5 januari
Leden van de Noordhollandse Zoogdierstudiegroep willen weer graag
onze hulp voor hun onderzoek naar het voorkomen van verschillende
muizensoorten in de regio. Vorig jaar was het UILENBÀLLEN
PLUIZEN een gezellig en nuttig tijdverdrijf. De resuitaten van het
gepluis van het afgelopen jaar staan in de vorige Gierzwaluw. Deze
resultaten waren niet alleen interessant voor het ontdekken van de
woongebieden van de zeldzame Noordse woelmuis, maar bleken ook
van belang voor de bescherming van Kerkuilen.
Beginnende pluizers krijgen uitleg en hulp. Meenemen: een pincet, een
loupe en een oude tandenborstel. Mocht jezelf ook nog braakballen
hebben, het liefst uit Amsterdam,Noord of Waterland, dan kun je die
altijd meenemen.
Deze keer is de avond ook toegankelijk voor leden van IVN

DONDERDÀGÀVOND 20 JANUARI (zie ook inlegvel)
ALFRED BLOK houdt een ls2ing voor een groter publiek in de
Koningszaal van Artis. Een avond om familie en vrienden mee naar toe
te nemen. Lichtbeelden, onderzoeksresultaten en yeel anecdotes.
AMSTERDAM REIGERSSTAD. Buitenlanders kijken hun ogen uir!
Tijdens de afgelopen vergadering vertelde Alfred ons helaas veel te kort
over ziin spectaculaire onderzoek. Dit wordt een langer avond die ook
voor niet-vogelaars boeiend is.
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Leden van de vogelewerkgroep hebben gratis toegang met één
introducé(e). Zij dienen dan wel voor 1 januari aan te kondigen met
hoeveel mensen ze willen komen Czie inlegvel!). Wie meer dan één gast
meeneemt betaalt voor de overigen het gewone tarief van / 5,- (aan de
zaal te voldoen). In januari verkopen we de overgeschoten plaatsen aan
andere belangstellenden.

Vr[idagavond 18 februari
Wat betreft de keuze van nestplaats en partner zijn vogels conservatief
(of omdat dat woord voor veel mensen een negatieve klank heeft:
consequent). Bekend is ook dat vogels tijdens de trek en in
overwinteringsgebieden trouw zijn aan bepaalde plaatsen waar zij
jaarlijks terugkeren. Zijn vogels zo weinig flexibel? Of leveren
dergel[jke vormen van conservatisme voordelen op voor de soort?
In de rilormer is sedert 1984 onderzoek verricht naar de broedbiologie
van de GRUTTO, waarbij de vogels individueel te herkennen waren aan
bepaalde kleurringcombinaties. Een belangrijk aspect binnen dit
onderzoek is de relatie tussen beheer en reproduktie. Daarbij is
broedplaastrouw slechts één aspect.

De vraag: WAAROM ZIJN GRUTTO'S BROEDPLAATSTROUTW EN
WELKE FACTOREN BEPALEN DEZE TROUW? zal worden belicht
door NICO GROEN.

Voor wie op deze avond de spreker met een slimme vraag wil verrassen
is het volledige rapport een aanrader: Maak daarvoor Í 20,- over op
gironummer. 1848487 t.n.v. N. Groen, Koog aan de Zaan, o.v.v.
'rapport Broedplaatstrouw' en u krijgt het thuis gestuurd.

Dinsdagavond l maart
Nog een gelegenheid om UILENBALLEN te PLUIZEN. Zie de
aankondiging van 5 januari. Wie er toen was, is weer welkom! KON JE
TOEN NIET, KOM NU DAN.

Begin april zal er nog een avond worden worden georganiseerd met
mooie dia's uit een land hier ver vandaan. Daarover meer in de
volgende Gierzwaluw.
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ALLE AVONDEN beginnen om 20.00 uur en (uitgezonderd die van 20
januari) worden ze gehouden in de Plantagozaal van het Hugo de
Vriescentrum, Plantage Middenlaan 2E (naast de lloÉus). Op de bel
drutken waar NMB naast staat.
Je kunt al vanaf half acht in de zaal teÍecht om te helpen met de koffie
en de stoelen.

Dana Constandse en Jolanda Ebeling Koning
(we zoeken nog steeds iemadd die wil helpen: V2U676 § m

NIETNTS O\TER DE GRASPIEPER

De Graspieper is het tijdschrift van de Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), waar de VWG Amsterdam
ook aan deelneemt. Er worden artikelen geplaatst over de resultaten van
onderzoek en beschermingsactiviteiten in Noord-Holland die yan meer
dan plaatseiijk belang ziin.
De Graspieper verschijnt vier maal per jaar en is altljd ruimschoots
ge'illustreerd met foto's en tekeningen. In nummer 3 (1993) vindt een
artikel over de ontwikkeling van een Aalscholverkolonie in de Ven bi,j
Enkhuizen; de resultaten van de Steltlopertelling in Noord-Holland in
1992 (de Kievit haalde een nieuw record: 221.122 ex, en de
Goudplevier scoorde ook weer eens goed: 87.679 ex); Krooneenden
onder de rook van Amsterdam (max. van 115 ex in Gouwzee); de
Huiszwaluw rondom Amsterdam; over het eileggen van de Fuut
(prachtige foto's); over de trek van de Dwergmeeuw; en uiteraard het
overzicht van bijzondere waarnemingen in Noord-Holland.
U kunt zich op dit blad abonneren door f 19,50 over te maken op
gironummer 22 29 714 van de Stichting Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland te Assendelft. Ook kunt een
proefexemplaar aanvragen bij: Jeannet Tuinman, Nieuwe weg 93, 1531
AC Wormer.02982-5296
Voor méér informatie over de vogels van Noord-Holland:

lees De Graspieper
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FUTENGEVECHT MET FATALE AFLOOP

BeÉ Kamp

In de westel{jke tuinsteden lijkt het aantal Futen nog steeds toe te
nemen, vermoedelijk is dit ook elders in Amsterdam het geval.
[n Slotermeer zien wii in veel kanalen en sierwateren regelmatig
baltsgedrag zoals hofmakerii en territoriumafbakening door de
broedvogels, die niet zelden hun vaste stekjes bezetten. De nesten liggen
in de rietkragen, tussen in het water hangende boomtakken of worden
verankerd aan kleine obstakels, die boven water uitsteken. Ook worden
desnoods oude nesten van Meerkoeten in gebruik genomen, maar het
komt ook voor dat een Meerkoetenpaar het halfvoltooide nest van een
Fuut als fundament gebruikt om verder te bouwen aan een eigen nest.
Dit jaar zag ik Meerkoet en Fuut broeden onder dezelfde overhangende
wilg, slechts een paar meter van elkaar. Beide legsels waren succesvol
en kwamen uit. De broedparen hadden een gewapende vrede gesloten.
Op 11 augustus broedde nog een Futenpaar op drie eieren in een
rietkraag in de jachthaven aan de Sloterplas. Het nest was duidelijk
zichtbaar aan de rand van de rietzoom. Vanaf een brug konden
passanten neerkijken op de broedvogel, die deze belangstelling nogal

De plantendans uitgevoerd in de Amsterdamse grachten (Martijn dc Jonge)
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laconiek scheen te accepteren. Vissers en andere recreanten, blaffende
honden en lawaai op dichtbli liggende boten konden de broedende Fuut
niet doen wijken. Herhaalde malen zag ik dreigend optreden van het
manneqie tegen concurrenten, maar altijd eindigde dezn confrontatie met
de aftocht van de belager, zoals meestal gebruikelijk in de vogelwereld.
Beghjuli liep het blj een Futengevecht echter totaal anders. Een fors
uitgevallen manne[ie zwom in het kroosveld doelbewust af op een
kleiner exemplaar, die zich tegen de stenen wal had gedrukt, met alleen
de kop boven water. Dez.e vogel was voor mii nauwelijks zichtbaar,
maar werd op felle snavelhouwen getrakteerd. Daarop verdwenen beide
vogels onder water en het duurde abnormaal lang voor z.e weet
opdoken: de grote Fuut eerst en vdif seconden later de kleiner indringer.
Deze zwom onder het kroosveld door naar een hoek van de bakstenen
wallekant, waar hij zich onzichtbaar probeerde te maken voor zijn
belager. Hii lag daar doodstil in die hoek. Alleen de met kroos bedekte
kop was zichÍbaar, maar het mocht niet baten. De agressieve aanvaller
gaf zijn kleinere tegenstander nu de volle laag met gerichte snavelstoten
op de kop, waafllÍl hij wegzwom. Het slachtoffer dreef apathisch in zijn
hoe§e en een uuÍtje later was hij dood.
Ik neem aan dat dit een uitzondering is in de Futenwereld en dat het
slachtoffer wellicht een onervaren vogel was dan wel in een slechle
conditie verkeerde. Hij geraakte in een zodanige positie dat vluchten
onmogellik was, waardoor zijn gedrag de aanvaller alleen maar
stimuleerde om het karwei af te maken. Enkele ervaren vogelaars met
wie ik dit incident besprak hadden zoiets nog nooit gezien.

Overigens, ift lssshik niet over lileratuur die een verklaring probeert te
geven van de oorzaken van de Futenmigratie naar de stad, die sinds
1980 op gang is gekomen. Meestal zijn er meerdere factoren in het spel.
Ik dacht aan het volgende:
1. De toegenomen waterrecreatie in het buitengebied? Dit lijkt niet

erg waarschiinlijk, omdat in de steden ook veel activiteit op en
rond het water plaatsvindt. Bovendien broeden Fuut hier toch ook
tussen woonboten en in drukke jachthavens.

2. De waterkwaliteit zou een rol kunnen spelen. In de agrarische
gebieden rond Amsterdam vindt veel intensieve bemesting plaats.
Overtollige drijf;mest spoelt af in het oppervlaktewater en
veroorzaakt door fosfaten overmatige plantengroei en
algenexplosies. Het water wordt "groene soep", het zicht onder
water vermindert waardoor jacht op vissen door de Fuut wordt
belemmerd. het staat immers vast, dat de snoek met hetzelfde
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probleem kampt? Het water in de stad kan daarentegen door
zuivering langzamerhand zijn verbeterd, ook door het uitspoelen
van het grachtwater.
In Amsterdam is een grote concentratie van sportvissers. Voor de
sportvisserij wordt vis uitgezet, terwijl hengelaars ook regelmatig
voerplekken maken voor hun visstek. Extra voedsel voor de
witvis, die hiervan profiteert, dus meer aanbod van prooivissen
voor Futen?
Zou het stadswater zoveel warmer kunnen ziin dan het
buitenwater, dat de vissen in het vroege voorjaar beweeglijker
zijn?

Dit ziin enkel veronderstellingen, die elke bewijsgrond missen. Kan
iemand mij corrigeren op deze punten of publikaties noemen, die een
beter gefundeerde verklaring geven over onze "stadsfuten"? Ik houd mij
aanbevolen voor tips.

Bert Kamp
Burg. Hogguerstraat 17 I
1064 CP Amsterdam-Slotermeer

De'ge,boortervan eerste ei (Manijn de longe)
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MUIZENPLAAG NAAST RUNVTAY OG24

\ilillem van der lÍaal en Guus van Duin

Tïrssen Schiphol Oost0ude Meer bleek na het maaien van de akkers een
grote concentratie vogels de velden af te stropen naar, naar later bleek,
muizen.

Op 17 juli 1993 werden op en boven enkele percelen de volgende vogels
gezien: Blauwe Reiger 24 ex, Torenvalk 12 ex, Bruine Kiekendief 7 ex,
Buizerd 4 ex, Blauwe Kiekendief 7 ex. Op 24 iroli 1993 zagen we:
Blauwe Reiger 2l ex, Torenvalk 9 ex, Bruine Kiekendief 9 ex, Buizerd
3 ex, Blauwe Kietendief I vrouw adult en, leuk, een le kj. -at. Op
26 juli 1993: Blauwe Reiger 19 ex, Torenvalk 14 ex, Bruine Kiekendief
I ex, Buizerd 5 ex (zie tabel 1).

Tabel 1. Overzicht van de waarnemingan o? dÍie dab naast runvay 0624

sd)Ít 17 juli Vt juln 26 juli

Blauwe Reiger
Torenvalk
BruineKiebndid
Buizerd
Blauwe Kielcndief

2L
9
9
3
2

u
L2

7
4
7

19
L4
8
5
0

Totaal 54 44 46

AIs een Blauwe Reiger een muis had gepakt en hiermee in zijn snavel
rondliep, viel te zien dat het steeds om Veldmuizen ging. Na de laatste
datum waren de akkers vrijwel leeggegeten, want deze aantallen werden
niet meer gehaald.
Schiphol e.o. is klaarblijkelijk niet alleen goed voor aluminium vogels
maar ook voor onze gevederde vrienden, en dan vooral voor de
muizenliefhebbers. En soms blijkt een vogel in staat een stalen collega
uit de lucht te halen, al moet hii dat meestal met zijn leven bekopen.

Willem van der'Waal Binnenkadijk 274 1018 ZI Amsterdam
Guus van Duin Laplacestraat 20 hs 1098 HW Amsterdam
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HET HEMELVAARTWEEKEND 1993

lVillem van der Waal

Op woensdag 19 mei werd ik door Peter Scholten bij de ingang van de
Utunnel opgepikt om mee te rijden naar Harlingen. Alles verliep op
schema en Vlieland werd zonder problemen bereikt. We hadden op de
camping Stortemelk de beschikking over een riante vouwcaravan met
alles erop en eraan. Lekkere luie stoelen, ruime bedden en een
gasfornuis, geen TV maar dat schijnt te horen bij kamperen. Eenmaal
alles geregeld te hebben, gingen we per fiets naar Lange Paal om de
andere 'weekenders' op te zoeken. Maar geen VWG-er te zien! Alleen
de Houtsnip maakte zijn rondjes. Dan zoeken we onze eigen tent maar
op.

De volgende ochtend zat het potdicht van de mist. Deze trok snel op en
de zon liet zich zien. Het kwik steeg tot 22 graden en dit bij e,en zwak
oostenwindje maakie het heedijk buiten. Er was een enorme
zwaluwentrek naar het oosten en ook Paul Marcus met aanhang werd
gezien. Vier vogelaars uit Amsterdam: 't is wat. Paul had een huisje
gehuurd in de duinen in het bungalowpark Ankerplaats: het kan dus nog
decadenter! In de Kroouspolder werd een Kleine Zilverreiger gezien en
door de toeristen voor Lepelaar uitgescholden, want in de WV-krant
kon men lezen dat de witte vogels op het wad Lepelaars zijn. In het
Bomenland liet een Roodmus zijn gezang horen, maar hij liet zich niet
zien. Die middag arriveerden Ellen en Leon met de late middag-boot.
Deze werden gernformeerd, maar zij besloten toch maar op Lange Paal
te gaan staan. Het totaal aan VWG-ers was dan toch zes mensen: wat
een aantal! Het was een prachtige vogeldag en aan het eind van deze dag
werd, nadat eerst in een restaurant gezellig werd getafeld met de
nieuwkomers, het bed snel gevonden
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Op 21 mei was het eerst bewolkt, maar deze verdween snel en bij 18
graden met een zwak windje was het ahveer lekker weer. Op pad dan
maar weer. In een rietkraagie b[i de Oude Kooi werd een mannetje
Blauwborst gezien. Helaas liet hij zijn borst niet helemaal Àen z.dat
onduidelljk bleef of het een Witte dan wel Roodgesternde betrof. In het
Bomenland vloog een vrouwtje Wielewaal en in de Kroonspolders
speelde de Kleine Zilverreiger nog steeds voor Lepelaar. 's Avonds in
het restaurant werd het gezellig vooral toen bleek dat de twee
nieuwkomers nog geen Kleine Zilverreiger op hun lijst hadden.

Op de voorlaatste dag, de 22-ste, was het alweer lekker weer. 18
Graden en een vatr oost naar noord draaiende zwakke wind. Zou er trek
zijn geweest? De oostpunt werd afgezocht en dat leverde een Ortolaan
op. Midden op het eiland werd een mannetje Grauwe Klauwier gezien
en deze was voor Leon nieuw. Ellen bleek alweer naar huis te zijn
gegaïD, zodat er eigenlijk nog maar vier actieve vogelaars waren want
ook Paul zijn partner was uitgevogeld. Paul ontdelÍe bii de Kazerne een
Bergfluiter en deze kon door Leon en mij later ook worden gezien. Voor
Leon alweer een nieuwe soort, wat een feestweekend. De Kleine
Zilverreiger, zeker ingehuurd door het WV, speelde nog steeds voor
Lepelaar. Baardmannen pingden in het riet en gillende Waterrallen
kondigden de avond aan.

23 Mei de laatste dag alweer. Veel zon en een oost tot zuid-oosten
windje en over de Oude Kooi vloog een Kramsvogel, een Spotvogel
zong in het Bomenland en Leon zag een mannetje Grauwe Klauwier bij
de Helihaven. In de Kroonspolder zwommen drie mannetjes en twee
vrouwtjes Zomertaling en er was weer een enorme zwaluwtrek. De
Kleine Zilverceiger was weg, zijn weekend zat er natuudijk ook op. In
de middag werden de spullen gepakt en met de half vijf boot voeren wij
naar Harlingen. De boot was te klein voor deze uittocht zodat er een
tweede boot werd ingezet, maar voor ons verliep alles gladjes. Leon en
ik werden keurig door Peter thuisgebracht. Zo dat was weer een prima
weekend met als vogelhoogtepunten: Kleine Zilv erreiger, Blauwborst,
Bergfluiter, Grauwe Klauwier, Ortolaan en Roodmus. In totaal werden
er 110 soorten gezien en dat slechts met zes vogelaars, maar dat lag
meer aan Vlieland dan aan de vogelaars. Kom de volgende keer ook
eens mee met het Hemelvaartweekend, of nee, blijf maar lekker thuis,
des te rustiger is het vogelen voor die paar VWG-ers die dan wel
kamperen.
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BEWUZEN KAN IK HET NIET...

I)ana Constandse

Toen ik woensdag tegen de avond mijn wekelijkse poldertocht maakte
onder de rook van Buitenveldert, klonk daar een vogelroep die ik er nog
niet eerder had gehoord. Kijker erbij, want mijn oren zomaaÍ geloven
kon ik niet. Maar het was waar: in het weiland links van de weg
foerageerden Patrijzen. Eerst telde ik er acht, hoorde toen meer naar
rechts nog een contactroep et zag daar een groepje van negen. Toen
verderop nog weer acht. Wat een verrassing. Op deze kille oktoberdag
waren er ineens vijfentwintig van die schaars wordende beesten uit de
lucht komen vallen. Hoewel, verrassing? Kwamen deze drie 'kluchten'
wel zo onverwacht uit het niets opgedoken. Misschien maakte ik wel
gewoon het derde bedrijf mee van een blijspel dat zich al langere tijd in
deze polder afspeelde. Want terwijl ik bleef kijken en luisteren, legde ik
onwillekeurig verband met een eerdere waarneming in diezelfde polder.

Dat was achttien maanden geleden. Ik fietste toen over de
tegenoverliggende dijk en zag vanuit mijn ooghoek een paar bewegende
molshopeu. Dat bleken Patrijzen te zijr., waaryan er één opvallend
mantte. Ze scharrelden het hele weiland over, waarbij de gezcnde
telkens geduldig wachtte tot mankepoot was bijgehobbeld.
Zien doe je niet alleen metje ogen. Ik had toen net gelezen over de
dramatische achteruitgang van de Patrijzenstand, dus dit anderhalve stel
zag ik meteen als de laatste overlevenden van de streek. Juist omdat het
de eerste waren die ik er waarnam. Natuurlijk hoopte ik dat ze ergens in
die kale weilanden een veilige broedplek zouden vinden, maar de rest
van dat jaar waren ze onvindbaar. Voor mij althans.

22.-

>-
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Ik ben een luie vogelaar, vooral in het platte polderland. Het liefst fiets
ik maar wat rond en ga alleen op mijn eigen benen staan als ik vermoed
iets ongewoons te zien. En lopen is er helemaal niet bij. Maar een jaar
na de waarneming van dat anderhalve stel, had ik de
verantwoordelijkheid op me genomen voor een aanpalend kilometerblok,
met daarin het tracé van een nooit aangelegde autoweg. Dat stuk bleek
niet met de fiets te bevogelen. Afstappen dus en door het natts gras
banjeren, over zandhopen en onverwachte kuilen, uitwijkend voor
braamstruiken. Ellende. Maar in de eerste vroege morgenuÍen zag ik er
al meteen fwee paar Patriizen, dat maakte veel goed.
Op een andere ochtends in de broedtijd stootte ik er driemaal op een los
exemplaar. Zaten er toen drie mannetjes te waken of zag * telkens
dezelfde, die (opgejaagd) een stukje verder mijn aandacht probeerde af
te leiden van een goedverborgen wijfie? Ik noteerde aarzelend2 à3
broedparen.
Nu heb ik dus drie familiegroepen gezien, op nog geen kilometer afstand
van het ruige tracé van de autoweg en niet ver van de plek waar vorig
jaar die laatsten der mohikanen strompelden. Is dat geen prachtig happy
end? Nee, het verband is niet te bewljzen. Bovendien mag ik geen
optimistische gevolgtrekkingen maken. Het derde bedriif is pas eind
december afgelopen. Waarom lieten die beesten zich zo duidelijk
horen?r

28 oktober 1992

Dana Constandse
Jan van Eyckstraat 32 hs
1077 LN Amsterdam

,y'2
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I Een .laar lrteÍ: het vierde bedrijf. De gemente Amstelvm is begonnen het broedgóied te
egaliseron. EÍ Eoet een ni€uwe nieuwe woonwijk komen. Vmr mensen.
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NIEUWS UIT DE REGIO

* INIVASIE!
De eerste weken van septembeÍ zijn q opvallend veel Zwarte Mezen

Eezien. Zelfs in de stad struikelde je erover. Eigenlijk nog meer
bijzonder is dat we dit jaar gelijktijdig een invasie beleven van
Kruisbekken en Sijzen.

* Een lVaterral en 41.785 Kuifeenden. Dana Constandse
Van de ruim 3 miljoen vogels die op 10 oktober in Nederland zijn
geteld, kwamen er zo'rr 80.000 uit de regio Amsterdam. Daar is geteld
tussen de Gouwzee in het noorden en de Ronde Hoep in het zuiden. In
het oosten vormde het Usselmeer de grens, tot en met een blik op
Muiden. Niet alle gebieden daartussenin zijn geteld: de bekendste
wetlands moesten bij voorkeur worden bezocht en het accent lag daarbij
op de water- en roofvogels.
Aan deze internationale happening deden drie groepjes van de VlilG
Amsterdam mee, die op het laatste rnoment waren geactiveerd door Ad
Hartog. Gelukkig hoefde het niet alleen van onze leden te komen: er
telden ook een zestal andere enthousiastelingen in de regio.
Bovendien stonden op de Vijfnoek twee mensen van het VOD: zij waren
ingeschakeld om mee te doen nnet de telling van de Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland, die weliswaar gelijktijdig plaatsvond,
maar van andere richtlijnen uitging
In een volgende Gierzwaluw volgen nadere resultaten. Nu melden we
alleen nog, behalve de Waterral en de duizenden Kuifeenden: 54
Baardmannetjes en 1 Koekoek.

* Nieuwe broedvogelsoort!?
Er zijn sterke aanwijzingen dat er in het voorjaar 1993 een paartje
Appelvinken heeft gebroed in het Amsterdamse Bos. De boswachters
zagen de vogels in de maanden juni en juli regelmatig in de omgeving
van het grote kinderbad. Appelvinken zijn vaker in het bos gesignaleerd.
Tot een broedgeval kwam het echter nooit. De Appelvink is een

zeldzame broedvogel in West-Nederland. De soort prefereert hoge,
oudere loofbomen.
Bericht overgenomen uit Bosberichten 23 juli 1993

* Enkele waarnemingen rondom de Sloterplas. Gerard Schuitemaker
Ik en Charles Furstner zijn regelmatige bezoekers van de Sloterplas,
waar we ons nestelen op één van de eilandjes.
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28 juli was een mooie dag om te zwemmen en te zonnen in het natte
L993. Doeznlend hoorde ik het gelach van de Groencspecht. Deze roep
ken ik van de vakanties in Frankr[jk. Ik was erg veffast. De roep werd
beantwoord. Tegenover de eilandjes liggen de toiletgebouwtjes, daar
kwam het geroep vandaàn. Ik ging eens kijken. Na een kwartier zag ik
de vogel foerageren in de essenboompjes.
Verder zag k tutee Torenvalken rondcirkelen. Ik kon ze mooi bekijken
en de roep beluisteren.
Ik heb met Charles in 1990 nog iets beleefd. Na een zomerse dag
verlieten we rond halfzes de Sloterplas . lk zag een jonge KoetoJt in de
boom zitten. Ik riep Charles erbij en samen hebben wij naar een
Koekoeksjong gekeken die gevoerd werd door Spreeuwen. Ik heb nog
nooit over zoiets gehoord.

* Gaasperzoom: van groene droom tot conflictsstrook
Bewoners van de gebieden rond de Gaasperzoom, een stadsrandgebied
in Amsterdam 2.O., hebben grote bezwaren tegen de gewijzigde
inrichtingsplannen daarvoor. Groengebied Amstelland en stadsdeelraad
Z.O. presenteerden dez.e eind september j.l. onverwacht op een
informatieavond voor de bevolking. over de nieuwe voorstellen is geen
inspraak mogelijk geweest.
Bwoners en belanghebbenden verwachten dat de plannen negatieve
effecten zullen hebben voor zowel natuur en landschap van de
Gaasperzoom en
't Gein, als voor de bewoners in het hele gebied. Een van de
hoofdknelpunten is de nieuwe locatie van sportvelden in de kern van het
gebied, waar broedvogels zoals de Dodaars en Blauwborst voorkomen.
De in Gein I ím tV en Abcoude, Gein, actieve bewoners- en natuur-,
en milieubelangengroepen hebben zich daarom op 20 september verenigd
in het Platform Gaasperzoom (secretariaat: Buurthuis Gein, Wisseloord
83, 1107 ND Amsterdam Z.O.).

* Milieufestival
In 1994 jubileert de Milieufederatie Noord-Holland! Vijfentrvintig jaar
staan w[j dan samen met onze lid-organisaties op de bres voor een
gezond milieu en voor behoud en herstel van natuur en landschap. In die
kwart eeu\tr is ontegenzeggelijk veel onherstelbaars gebeurd. Maàr er
zijn gelukkig ook de nodige succesjes en successen geboekt. De
Noordhollandse milieubeweging zal zeker de komende vijfentrvintig jaar
nog heel veel energie en creativiteit moeten inzetten voor haar striid om
een duurzame samenleving.

a
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Het scharnierpunt tussen verleden en toekomst willen wij markeren met
een milieufestival. Dit festival zal plaatshebben in de Beurs van Berlage
en wel op zaterdag 23 april 1994 van 10.00 -16.00 uur.

Het festival is gratis toegankelijk en biedt voor elk wat wils: theater,
muziek, cabaret, workshops o.a. over het vertellen van milieuverhalen,
excursies om verrassende stadsnatuur te ontdekken, kunst, foto-
exposities, drankjes en hapjes, vijfentwintig bekende Noorhollanders die
hun visie op Noord-Holland in 2019 uiteen zetteÍ, presentaties van de

genomineerden voor de Mollenprijs, een visualisering van een halve
eeuw strijd om het Noordhollands Inilieu, stands van natuur- en

milieuorganisaties en van milieuvriendelijke bedrijven, milieuspel voor
kinderen, enzovoort. Het milieufestival wordt een veelkleurig
ontmoetingspunt voor heel groen en grijs Noord-Holland.

THE TAR SIDE door. CARY LARSON

mccrte Grtthologrn riat Ilico ir al4 dc do.lo
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VELDUILBRAAKBALLEN MET DUBBELE INHOUD

Willem Yan der Waal

Op 2 januari 1993 kon ik dankzii het kleine wintertje op dat moment een
wandeling maken door de berkenvallei op Terschelling. De dagen ervoor
was het winteÍs, vooral 's nachts. Overdag kwam het kwik ook niet
boven nul, maar de zon scheen voortdurend. Alleen op nieuwjaarsdag
was er zeer dichte mist die zorgde voor een berlfpt wonderland.
Over het 20 centimeter ditfte iis lopend kwam ik op een plek waar je
anders alleen met lieslaarzen kunt komen. Op de zonzijde van een boven
het ijs uitstekend duintje, begroeid met kruipwilg, kleine berken en grote
pollen helmgras, zou ik de boterham opeten. Over het ijs glibberend
richting duintje vloog een Velduil op. Hrj verdween uit het zicht en kort
hierna ging een tweede Velduil omhoog. Deze ging bovenop het duin
zitten. Streng kijkend, met een blik van ja, wat moet dat hier, bekeek de
uil de mens en gescholÍ verdween ook deze Velduil achter het duintje.
Op de plek waarvan de eerste uil was opgevlogen bleek een slaapnest te
hggen. Dit bevatte vier braakballen: twee oude (ber[ipte) en twee veÍse
(nog niet bevroren). In het tweede nest lagen zes braakballen: vier oude
en twee verse. Totaal werden tien braakballen gevonden. Per dag ofper
slaapbeurt waren klaarblijkelijk twee ballen uitgebraakt.
Het pluizen van de ballen leverde het volgende op: bosmuis 2 ex,
dwergmuis 2 ex, alsmede 2 vogelresten. De twee vogelresten zaten in de
twee verse braakballen yan nest nummer één. Met Svensson en de
schuifmaat in de hand konden de resten op naam worden gebracht. De
resten van een kleiner vogeitje (een zangvogel gelet op de schedel)
bleken van een (Oever)pieper. De tweede vogel, een steltlopertje, was
zeer waarschijnlijk een Bonte Strandloper, maar uitsluitsel zou wat meer
studie vereisen. De beide poten en de schedel werden bij het ITZ irt
Amsterdam met balgen vergeleken. Al metend en vergeliikend kwamen
we uit op Bonte Strandloper. Van dit bonde bleek de maag nog intact,
zodat ook deze kon worden leeggepeuterd. Die bevatte wat plantaardige
of dierlijke asresten. Verder z:iteu, eÍ wat zandkorrels, twee steentjes,
wat schelpgruis, een krabbeschaartje en wat kleine wadsla\ies in.
Velduil één had blijkbaar bij gebrek aan knaagdieren (die zich lekker
hadden verstopt tegen de kou) vogels op het menu gezet. Een.
Oeverpieper en een Bonte strandloper leverden hem meer vlees op zodat
er minder braakballen hoeven te worden gebraakt. Uil nummer twee was
misschien meeÍ een muizenjager of zijn jachtgebied lag meer tegen de

a
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Berkenvallei aan, terwijl uil één meer op de Boschplaat jaagde en zo in
de kreken en slenken makkelijker aan vogels kon komen. Het blijft een
vraag.

Overigens vond Guus van Duin twaalf jaar geleden op Vlieland in een
braakbal van een Velduil een ringetje, dat ooit op de Washes in
Engeland om de poot van eeri Drieteenstrandloper was gelegd.
Ik dank Tineke Prins voor het bestuderen van de balgen op het ITZ.

Willem van der Waal
Binnenkadijk 274
l0I8 Zl Amsterdam ,ffi
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BROEDVOGELS RONDOM HET U ?

(naar een idee van J.J. Frieswijk) Of weet u een betere titel?

l/ist u dat over de (broed)vogels in en rond Amsterdam nog nooit een

naslag werk verschenen is, terwijl juist inlom de hoofdstad al velejaren
onderzoek door ornithologen van naam wordt gedaan? Zo blijft een

schat van informatie ontoegankelijk voor groter groepen
geihteresseerden. Door gegevens over toen en nu te publiceren, hebben
vogelaars nu en straks verantwoord vergelijkingsmateriaal. Het algemeen
belang hiervan moge duidelijk zijn.
Er is inmiddels (1-7-93) een voorlopige redactie commissie gevormd.
Het Vogelboek van Amsterdam wordt een produkt van vogelaars uit de

regio, leden van de V\MG en SOVON-waarnemers. De
verschijningsdatum is gepland eind 1995. Het za1 uitgegeven worden
door de KNNV. In het boek worden tot nu toe in Amsterdam
waargenomen vogelsoorten beschreven. Iedere broedvogel krirjgt een

hele pagina, waar naast tekst en een zwartlwit getekende afbeelding, ook
een rechthoekig verspreidingskaartje van de soort binnen de gemeente
grens van Amsterdam wordt afgebeeld. De gegevens worden op
kilometerhok niveau weergegeven. Het is bedoeling dat zoveel mogelijk
vogelaars als auteur, redactielid of illustrator mee gaan doen. Indien
mogelijk gebruik makend van eigen waarnemingsgegevens en in ieder
geval gegevens opvragend c.q. uitwisselend om de broedvogelkaartjes
van 1985 tot 1995 zoveel mogelijk compleet te maken.
Informatie uit de archieven van de VS{G is toegankelijk. Richtlijnen
voor de auteurs worden op aanvraag toegezonden.
Het moet dus een echt boek vóór vogelaars dóór vogelaars worden.
Auteurs worden hoofdelijk vernoemd: niemand hoeft dus bang te zijn
dat met zijnlhaar gegevens door anderen 'gepronkt' gaat worden. Hoe
meer samenwerking; hoe beter het resultaat!
Voor opgaven, nadere informatie en auteursrichtlijnen kunt u bellen naar
het redactieadres. Tel: 59625221 596/,4ll I 6650925
Veel plezier bij het speuren, informeren en schrijven!
Namens de redactie.

R. Daalder
R. Geene
M. Melchers
S.J.Stomp
R. Vlek

(onafhankelijk vogeldeskundige)
(sovoN)
(buro stadsecologie)
(vwG)
(vlvG)



Gicnwaluw 3I (1993) tr.3 99

EXCURSIE CAMPERDUIN 12-9-1993

Adry StreeÍland

Een stralende zon en een zwakke aflandse wind: heerlijk voor de negen
deelnemers, maar daardoor minder spectaculair voor de beoogde
zeatÍek. Enkele Grote Sterns trokken voorbii, terwijl vasls gasten zoals
Steenloper, Z*koet en meeuwen (waaronder Kleine Mantelmeeuw) op
en langs de pieren foerageerden.
Leuk waren de drie Jan van Genten die bij het zeepaviljoen 'op de
koffie'kwamen.
Daarna het poel$e onder de dijk nader bekeken. Hier aanwezig o.a.
Bosruiter, Oevedoper, diverse eendesoorten en een Grote Stern die
neerstreek met een bedelend jong, verder nog enkele 'lVatersnippen.
Vervolgens met de auto noordwaarts naar het nieuwe fenomeen op de
geestgronden: de vloeiveldjes. D.w.z. onder water gezelte
bloembollenvelden t.b.v. ongediertebestrijding: milieuvriendelijk en
ideaal voor steltlopers....
Het eerst poeltje bracht Bontbekplevieren, Bonte- en Kleine
Strandlopers, een enkele Wulp, diverse eenden en een slaperige
Watersnip die vooral niet van plan was voor ons passanten op te
vliegen. Hoog in de lucht een kiekendief en de eerste Boomvalk.

Steltlo'pers in de Putten (Adry Streefland)
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Een poeltje achter een camping leverde op: Rose Grutto, Vy'itgade, een

Kanoet en dan toch een Krombekstrandloper met nog een oranjegloed op
de borst die netjes een rondje zwemde voor de opgestelde lenzen. Een
doortrekkende Boomvalk zorgde voor de nodige verstoring.
Tenslotte een poeltje onder de rook van Den Helder waar het wemelde
van de steltloperges en waar tevens een groep Goudplevieren vertoefde.
Een overtrekkende Lepelaar en een Zwarte Roodstaart op een

bollenschuur sloten deze kennisverrijkende dag af.

ONDERZOEKEN EN OPROEPEN

* LOPENDE ONDERZOEKEN VAN DE SVN IN 1993 EN 1994

Provinciale Steltlopertellingen
In de Noord-Hollandse gÍas- en bouwlandgebieden verblijven in herfst
en winter vele duizenden steltlopers (Kievit, Goudplevier, Wulp,
Kemphaan). Om de aantallen vast te stellen en ontwikkelingen te volgen,
worden tellingen georganiseerd. Voorlopig vinden die plaats in
november. Contactpersoon:
Dirk Tanger, Santpoorterstraat 34, 2023 DC Haarlem. Tel.023-276746

Internationale Watervogeltelling
Rond midden januari worden ieder jaar in geheel Noord-Holland de

aanwezige watervogels geteld. Voor meer informatie en opgave van
deelname:
C.J.G Scharringa, Trompenburg 15, L852 CB Heiloo. Tel072-33N22

Nationale Ganzen- en Zwanentelling
Op de vaste pleisterplaatsen van ganzen en zwanen worden, meesial
rond het midden van maanden tot en met maart, tellingen uitgevoerd.
Voor inlichtingen alsmede voor het opsturen van gegevens kunt u terecht
bij de regionale coördinator:
Fred Cottaar, Marsstraat 1,2024 GA Haarlem. Tel. 023-276746
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Natuunnonumenten
denkt aan koolmees
met drankprobleem
Een vereniging die hoedt voor de
natuur, moet zich eigenlijk tegen de
westerse overvloed keren, maar het
is aanlokkelijker om ervan te profi-
teren. Natuurmonumenten heeft dit
jaar voor het eerst een gids vol
'groene geschenken' gernaakt, die
bedriiven aan relàties en medewer-
kers kunnen geven.

Een vreemde keus voor een vere-
niging die zich keert tegen verspil-
ling. want relatiegeschenken zijn
'immers meestal onnutte cadeaus.
Bedrijven strooien gul met sloffen
en dassen bedrukt met corporate
/ogo's, die de ontvanger meteen
achter in de kast verstopt. Cadeau-
gevers zijn daarom voortdurend op
zoek naar exclusieve ideeën, waar
niemand zich aan mag ergeren.

Wat is er slimmer in een tijd dat
de zorg'zoor het milieu hoog in het
vaandel staat dan een groen cadeau.
dachten ze bii Natuurmonumenten.
De vereniging heetl speciaal voor
de zakenwereld een assortiment be-
dacht, dat wordt aangeboden in een
Iuxe Groene Geschenken Gids in
full colour op verantwoord papier.

Al jaren proberen milieu-organi-
saties produkten te slijten onder de
leden. T-shirts met Greenpeace-
logo en tassen met Wereld Natuur
Fonds-panda ziin slechts twee voor-
beelden uit een groot assortiment
koppen, kalenders, en kaarten.
Geen milieu- of natuurvereniging
heeft geprobeerd groene produkten
aan te prijzen als relatiegeschenk.

Wat kunnen bedrijven met de be-
stelfax aanvragen op het hoofdkan-

De nestkast dle l{ahrurmonumenten
als verpakking geàruikt.

toor van Natuurmonumenten? De
toekomstige lirst lady, Janneke
Brinkman-Salentijn, doet met
'kleurrijke bloemenaquarellen' mee.
De stropdassen (42.47 gulden excl.
btw) ziin bedrukt met 'fantastische
natuurfoto's van Fred Hazelhoff.
'Kies uit voorjaar. zomer, herfst of
winter.'

Een wit zonnehoedie 'waarin het
hoofd van uw relatie koel bliift'
(10,64 gulden). Een kompas (18,30
of 52,35 gulden) 'waarmee u rich-
ting kunt geven aan uw relatiebe-
heer'. En 'eens lekker aan de bel
hangen bij uw relaties kan nooit
kwaad. Zeker als u daar een fiets-
pakket (41,83 gulden) bij doet.'

Ook de vogels profiteren mee:
een nestkastje met een fles wiin erin
(41,25 gulden). 'In àeze nestkast zit
een uitstekend wiin§e. Is de wijn
op, dan doet u met de kast de fami-
lie koolmees een groot plezier!'

Marc van den Broek
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE
PERIODE JUNI T/M AUGUSTUS 1993

Peter Scholten

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode juni tot en met
augustus 1993. Waarnemingen over de periode september tot en met
november uiterliik 15 december 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
9 = vrouw ofvrouwelijk kleed
@ : overvliegend of rondvliegend

4 = gehoord (zingend of roepend)
-> : vliegrichting

Geoorde Fuut
Purperreiger

0oievaar

Kleine Zwaan
Wilde Zwaaa
Kolgans

Brandgans
Casarca
Smient

Krakeend
Pijlstaart
Znmertaling

24-0/,-% I
01-05-93 2@
17-08-93 L@
20-08-93 I
23-0G93 r@
23-06-93 r@
09-03-95lad 5juv
09-03-93 6ad
24-03-93 16@
08-08-93 1

08-05-93 1

22-06-93 6@
19-06-93 1

17-08-93 ló
19-0G932ad 2juv
27-03-93 ró
01-07-93 19
07-07-93 1ó
26-07-93 ld
15-08-93 19
05-0G93 1ó
09-06-93 1ó
02-w-93 I
u-07-93 4

Haven Ballast
Gein IIi ->ZW
vijftoek ->WZW
Weiland Meerzicht
Binnenkadijk ->ïVZV/
Linnaeushof - ) ZW
Cemeenschapspoider
Gemeenschapspolder
Gein III ->NNO
lVaterland oost
Vijftoek
Haven Ballast -)O
Schuilhut Bullewijkerplas
De Batterij, Halfrveg
Schuilhut Bullewijkerplas
Vijftoek
Buitengouw, Waterland
Haven Ballast
Golfterrein De Hoge Dijk
vijfhoek ->ZW
Gouwzee
Bamegat, Waterland
Vijfhoek
Binnenbraek, Waterland

VOD
voD
voD
MKR
w'wA
VOD
voD
VOD
VOD
wwA
VOD
voD
AST
wwA
AST
VOD
FVI
voD
AST
VOD
FVI
FVI
VOD
FVI

Krooneend
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Toppereend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste Z,aagbek
Grote Zaagbek
Havik

Smelleken
Slechtvalk
K1eine Plevier

Temmincls Strandloper
Bonte Strandloper

Kemphaan

\tr/atersnip

Houtsnip

Rosse Grutto

Regenwulp

Zwarte RuiteÍ

Tureluur

Groenpootruiter

103

0G08-93
17-08-93
27-03-93
l0-04-93
13-03-93
1G.@-93
27-03-93
29-06-93
M-07-93
20-04-93
13-03-93
08-06-93
10-06-93
2G.06-93
öi-oa-ss
l8{8-93
r8-08-93
24-08-93
09-03-93
l8-08-93
18-08-93
25-08-93
3l-08-93
03-03-93
l0-03-93
17-o7-93
18-07-93
29.07-93
3L-07-93
1G.04-93
29-07-93
04-08-93
19-04-93

6
59
36

>ll
l9
l9
2ó

3

3

t@
L@

1

I
I
1

2
1

t@
t6@

2
t0
80

105
I
1

2xl
t45

I
35

1

l8
I
à

FVI
FVI
voD
voD
voD
voD
VOD
CCR
ccR
voD
voD
PTA
AST
CCR
AST
PTA
PTA
voD
voD
PTA
PTA
PTA
PTA
voD
voD
voD
voD
voD
voD
voD
FVI
FVI
voD

Binnenbraek, WateÍland
Binnenbraek, Waterland
Vijftoek
vijfhoek
Vijfhoek
Vijfhoek
Vij ftroek/Diemerzeedij k
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
Gein III ->NNO
Vijfhoek ->NW
Nieuw Sloten/Vrije Geer
Golfterrein De Hoge Dijk
Diemerzeedijk
Golfterrein De Hoge Dijk
Osdorper Binnenpolder
Osdorper Binnenpolder
Vijfhoek ->W
Gein Itr ->N
Osdorper Binnenpolder
Osdorper Binnenpolder
Osdorper Binnenpolder
Osdorper Binnenpolder
Gein Itr
Gein m
vijfhoek ->nI
Vijfhoek ->N
Vijfhoek ->V/
Vijfhoek ->V/ZW
Vijftoek ->N
Binnengouw -)ZW
Dintelstraat
Gein Itr

09-06-93aanwezig FVI OmgevingRansdorp
L7-07-93 1@ vOD Vijfhoek ->ZW
18-08-93 2 PTA Osdorper Binnenpolder
15-08-93 I WV/A De Batterij, Halfweg
2G08-93 2 PTA Zuiderwoude, Watedand
2648-93 2 WWA De Batterij, Halfineg
05-07-93 1220 VOD Vijftroek, doortrekkend
3l-W-93 1690 VOD Vijftroek, doortrekkend
27-U-93 8@ vOD Gein III ->N
18-07-93 185@ VOD Vijfhoek ->ZtI
3147-93 155@ VOD Vijftoek ->ZW
08-08-93 I WWA De Nes, Waterland
3G08-93 1à@ rSr Majubastraat
Regelmatig waargenomen Westelijk Havengóied,Witga§e
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Vijftoek/Diemerzeedijk en Waterland. Telkens 1-2 ex.
Regelmatig waargenomen Westelijk Ikvengebied,
Vijflrcek/Diemerzeedijk,Osdorper Binnenpolder en A'dam
ZO. Àrtaximum 6 ex.
Na244-93 I VOD Gemeenschapspolder pas weeÍ
2247-93 I PTA Lutkemeerweg.
15-08-93 1@ VOD Vijfhoek ->W
23-08-93 2@ VOD Vijfhoek ->NW
10-08-93 lad@ VOD Vijfhoek ->W
2GO8-93 7 PTA Marken
24-M-93 l@ vOD Vijfhoek ->O
11-05-93 l1+4@ VOD GeinIII->N
0/,47-93 5+1@ \ryWA Binnenkadijk ->N
05-08-93 64 FVI Rijperweg, Waterland
08-08-93 +800 WWA Omgeving Uitdam
05-08-93 2 FVI Rijperweg, Waterland
08-08-93 1 le § WWA Omgeving Uitdam
01-07-93 I MKR Bosrandbrug/Schiphol
juli en aug. 1-2 ex omgeving VijÍhoek/Maxis VOD.
28-08-93 I DLU Frankendael
regelmatig 1-2 ex omgeving Reigersbos en Gein, A'dam

Bosruiter

Oevedoper

Kleine Jager

Zwartkopmeeuw
Dwergstern
Zwarte Stem

Witvleugelstem

Velduil
Usvogel

Kuifleeuwerik

Oeverzwaluw

Boompieper

Waterpieper
Grote Gele Kwikstaart
Noordse Nachtegaal
Paapje

Tapuit

Beflijster
Fluiter
Grauwe Vliegevanger

Boomklever
Buidelmees

Vijfhoek
A'damse Bos -)O
Vijfhoek ->NO
Vijftoek
PEN Centrale
Maxis
Ruigoord bij Noorderweg
PEN Centrale
Marken
PEN Centrale
Marken I
Marken
Poppendammergouw
Ydoornpolder
Vijfhoek
Gein III
Apollolaan
Deurloostraat
Apollolaan
Beatrixprk
vijfhoek

zo
24-M-93
&r-06-93
10-04-93
t7-07-93
10-04-93
04-08-93
04-06-93
24-U-93
29-08-93
1G.04-93
2G08-93
29-08-93
29{8-93
29-08-93
l0-04-93
I 1-05-93
23-0G93
12-07-93
t2-07-93
3G07-93
20-03-93

11 VOD
1 PMA
à voD
.! voD
1 VOD
1 VOD
1 JFR
1 VOD
I LST

19 VOD
6 PTA

13 LST
2 LST
I I^sT

2d voD
1 VOD
1 FVI
4 FVI
I FVI
1 FVI
l.D

Regelmatig Westelijk Havengóied, Vijfhoek en
Diemerzeedijk. Maximaal )4 ex op 14{G93, Ruigoord,
PMA
08-0G93 I PMA Middenweg thv RuigoordWielewaal



Giaattahnt 31 (199i) nr.3

Klapelster
Roek
Kruisbek

GolaaÍt

De waarnemers ï/aren:

09-0G93 ld PMA Omgeving paddestoel P40
A'damse Bos
Vijfhoek
Ruigoord/Noorderweg
Omgerring A.M.C. ->O
Broekzij dsepolder/Gein
C. Irlylaan
Viifhoek
Vljfhoek

105

13-06-93
14-06-93
0609-93
3147-93
29-06i93
28-08-93
28{8-93

VOD
PMA
DBA
AST
PMA
voD
voD

Adry Streefland
Claude Crommelin
Dutch Birding Association
Dick Lublinck
Frank Visbeen
Iohan Frieswírjk
Ludger Stuijt
M. Kramer
Paul Marcus
Paul Tak
Vogeloverleg Diemen
trrillem vd Waal

1d
I
1

t20
t20

8
2

AST
ccR
DBA
DLU
FVI
JFR
LST
MKR
PMA
PTA
voD
wwA

Correctie: In de waarnemingenrubriek in Gierzwaluw 31 (1993) nr 2 is
helaas een foufe geslopen. De Bosruiters die Dana Constandse op
9493 gezien zou hebben in de Middelpolder waren Oeverlopers.

,\l!//.
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ONTVANGEN LITERATUUR JUNI.SEPTEMBER 1993

Ruud VIek

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

J.J. Bakhuizen, WaErvogels op het Nieuwe Meer en Noord-kant Amsterdamse Bos,
winterhalfaaÍ 1981-19&1, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986. Max.6o
Grcte Zragbeldren eil Z) Dodaarzeo,

Bosbertcfuen. Nieuws uit het Amsterdamse Bos (uitg. Stedelijk Beheer Amsterdamse
Bos) 23 juli 1993.
- Nicuwe broedvogetsoort. S0eÍkc e$wijzingen voor broedgeval van Appelvink in dc omgeving van
bet groto kinderbad.

LM. Fiedeldij Dop, Nieuwsbrief Plantagezwaluw, juli 1993. Gierayaluwenkolonies in
hef Entrcpótdok zijn verloren gegaan. Er zijn 30 gieravaluwdakpannen gelegd. Andere gebouwen
volgen.

de Groenbewuste Àntsterdanrner (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afd.
Amsterdam), l3e jrg. nr. 2, juni 1993.
- Visdiefes, vossen m menseo. Dc verhuiziog van de Visdievenkolonie van de Haagseweg naar
polder Udmm is nog geeo àrcces. In 1992 bloedden 34 paar in Udoom, ia 1993 stechts 4 paar.

de Groenbewuste Amsterdammer l3ejrg. nr. 3, sept. 1993,
Speciaal nummer over het beleid Íond het AmsteÍalamse Bos,
- Interview met Remo Daalder, do nieuwe beheerder van het Amterdamse Bos. Eea restant van do
Viehamweido wordt'wetland'.
- De vogels van het Amsterdamso Bos. Overzichtsartikel vm Ludger Stuijt over do ontwikkeling van
de vogelstand 1942-1993. Behandelt de kolonisatie van het gebied door diverso bowogels en
veranderilgeo in de broedvogelpopulatio.
Als broedvogel vaa de Noordkant verdwenen 5 soorten. Nieuwe aanwinsten in het Bos: Buizerd,
Sperwer, IIavik?, Buideimees, Vuurgoudhaantje en Bmmklever. De status vaa Kuifmees a Zwarte
Mee.s in het Mldhoutbos ten aniden van de Heuvel is onrker.

L.B. Holthuis, The three Dutch authors of Von Siebold's Fauna Japonica, with some
notes on the aítists. In: T. Yamaguchi (ed.) Von Siebold and Natural History of
Japan, Crustacea. To§o 1993.
Bevat belmgrijke conectic op eerdere biografieëu van de Amsterdare omitboloog Coenrad Jacob
Temminck (1778-1858).

N. Jansen, Voorstel herinrichting visdieÍkolonie knooppunt Nieuwe Meer n.a.v.
aanleg ringtamlijn ter plaatse. Amsterdam, juni 1993.
Pleidooi voor het behoud van de Visdiefkolonie van 500-700 pmr tussen de snelweg A-4, bij de
Nieuwe Haagseweg, Slotervaart.

D. de Jonge, Voorlopige balans van het Amsterdamse Bos. Natuur en Iindschap 3e
jrg. nr. 3, october 1949.
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Nmmt als broedvogels vm het brmkland van het Nieuwe Mer Grote KaÍekiet, Tarertzlig,
lYaterrel en Woudaapj e (1945-19{l).

J. Ionker, Voedselgóieden van de L€pelaar Plaalea leucorodia in Noord-Holland:
actuele situatie, knelpunten en verbeteringen. Technisch rapport nÍ. I
Vogelbescherming, Zeist 1992.
Ncmt als fourageergebieden Íond Amlerdam de Bovenkerkerpolder (4 in rei '89), de Middelpolder
en Duivendrechtse polders (3-5 injuni'89), Polder de Ronde Hoep (6 injuni '89), de Broekemer
en de Noordmeer in ïr'aterlaad (hier totaal rux. 20 ex.).

Fam. A. Piet, Video.opname van een Vale Gíer Gyps fulvus bij Ransdorp, Z.O.
lYaterland 28 april 1993.

J. Stolk, Vy'oorden bij de begrafenis van Oom Dirk. Afscheidsrede over de
entomoloog/vogelaar D. Pietf (1898-f 993).

N.V. Verenigde Fotobureaux, 3 foto's van het Internationaal Omithologisch Congres
te Amsterdam, 1-7 juni 1930 (ontvangen van P.B, Jansen, Ielystad).
Prof. dr. L.F. de Beaufort @resident), Proceedings VIIth Intemational
Omithological Congress at Amsterdam 1930, Li.lst van deelnemers a referatm (mtv. var
G.O. Keill, Nationsl NatuurtistoÍisch Mumm lriden).

F.C.S. Warendorf, Pleihotities in het kort geding d.d. 27 juli 1993 van de
Vereniging Beethovenstraat-ParnÍssusweg en Ned. Vereniging tot bescherming van
dieren tegeo de Vereniging Assurantiebeurs Amsterdam & Innovest N.V.
Vomnis van de president van de Arondissemeotsrechtbank te Aosterdam, d.d. 5 aug. 1993.
De eis tot hst ssnbÍ€ogen van vogelsilhouetteo op het spiegelglas van de Assurantiebeurs,
Skawinskylm is afgxezm.

f.F. van Wijnen, De zaal« van de dode giftjaf. Vrij Nederland 7 aug. 193.

Correqpondentie. Brieva van LJ. Andriese, F. Generc (Udine, Italië), C.J. I{azevoet
(IGap-Verden), St. Behoud Valterii, mevr. A. Ikuljt-Piet, mevr. H. §tolk, Prof. dr. K.H. Voous en
mr. F.C.S. Warendorf. Brieftaart vm J,J. Frieswljk aan M,Melchere.

II. Milieu-berichtgeving m.b.t. de regio Amsterdam.

,bnsterdans Milieu (Milieucentrum Amsterdam) 3e jrg. nr. 2
- Om het behoud vaa het AmsteÍdsmse Bos. l40O bomen worden opgeofferd voor teonisoomplex. Hot
Milieucentrum AmteÍdam Ílringt bii de gemeentenad aan op meken naar altematieve lotatie.

,4twterdons Milieu (Milieuentrum Amsterdam) 3e jrg. nr. 3
- AmteÍdemse Bos 'tho continuing story'. Kstrs op hmdhaving kepverbod bom op Vietnamweide is
gmt.
- Ieudherinneringen vm Martin Melchers. l0 p. Zwarte Stems broedend nabll het SuÍinrmeplein,
Amterdm-Wet mo 195?

Noord-Hollands Milieu (MiJíeufederatie Noord-Holland) jrg. f993 nr. 3
- \lyaterland gaat buitedijks. Over plannen van het Recratieshap Waterland voor buitmdijhe
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natuur,ontwitkelingsprojectesbij Uitdan, in de Gouwzee en tussm Élam en Schrrdam.
- Bodrtngd Ruigoord omgcveo door bosgordel. Plaa is onderdecl van actie voor bàoud Ruigoord.

Stedelijk Beheer Amsterdam, Verslag van de informatieve bijeeÍrkomst 'Natuur in
Amsterdam', 14 april 1993.

Vereniging tot behoud van het Umeer i.o., Redt het Umeer,
Opro€p tot tÍechleobundeli[g tcgoo do mleg vm Nieuw Oost.

Umeer-magazine (uitg. pÍojectsecretariaat ROM-Umeer, prov. N.Holland), nummer
I, mei 1993.
Plaoneo voor.aoleg in het Umoer van Nieuw4oct met 15.000 woningeo ia 2005.

III. Ontvangen regionale vogeltiidsch riften, juni-augustus 1993.

,{ruer (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) nr, 2 juni 1993
Kcrkuilinveotarisatie Veluwe en Geldersc vallei in 1992. Toenamo van 9 p. in 1977 nsar 39 in de
1992.
-SovondistrictsveÍslag Bijzondoro broedvogels op de Veluwe. Mogellik I p. Slochtvalk, 2O p.
Draaihah Plmken V/gmbuis. Biirr 200! p. Steenuilen in Ede, goed jaar vmr de Boomleeuwerik, veel
broedende Sijzen, l8-2O p. Duiapiepere te Kootwilk en op 2 nieuwe broedplaatsea; Raafbrcedend op
do Awongse berg, Utrochtse Harelrug.

Boornblad (uitgave Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DL,IO) jrg. 5 nr. 4,
sept. 1993.
- Reddingsptaa Brabaatsc Kortoeopopulatie. Nog slechts 12 baltseode korhonen goteld op do
Bró8ntse heiden. De soort verdwcen op de Kanpina, de l-cndschotse e! de Netssls Heide. Gem.
3 haoen haodhave! zich bij Gotlo, looo op Zad, Oirschot en op de CrÍtieÍ Heide bil Eersel. Er is
aog onderlinge uitwisseling. Totaal werden er in Nederland in 1992 nog slechts 37 koftanen geteld.

De Duinstag (Vri/G Katwijk) 8e jrg. nr.l/2, juni 1993.
- Ee6te vmdsswssmemingea 1986-1992, Vroege Gekraagdc Roodstaart op I april 1992.
- Vogelwaarnemingea rond Katwijk itr 1992. Totaal werden 235 sooÍten waaÍgenomen, w.o. 88
broedvogelsoortea. 28 mei 1992 12Roodpootvalkenr. N. (totml 27 wm.'), een onv. Steenarend.

De Duinstag (VItrG Katwijk) 8e jrg. nr. 3, aug. 1993.
- Ringverslag 1992 ringgroep de Beer. Achteruitgang van de Tapuit in Berkheide van 50 p. in 1990
naar 14 p. 1992 door pÍedatie var Vossen. 6 p. Blauwborst in Berkheide.
- Verwijdering vm tekm. Volgens P.J. Marcus is er slechts 1 dmltreffende manieÍ: insmeren met
boter.
- Eilat vocrjaar i993. Baschdjving vm de verschillende waamemingslokaties cn fÍaaie foto's,

Ficedula (fwentse Vogelwerkgroep) jrg. 22 nr. 2
- De Roodmw: niaw vmr Twente. Eeste geval vmr Twsnte in het Haaksbergervffi, 1992.
- De Oeho{s) vm Enschede, aug. l99l en febr.-mei 1992 waren eÍkomstig uit gevangashap in
Epe en Gmnau, Duitsland.

Ficedula (Iwentse Vogelwerkgroep) jrg.22 m.3, sept. 1993.
- ScheÍse en taldzrrr sooÍteo in Tweot€ in 1992. O.m. Oeverpieper, Noordse Sterns,
Witwangstems, Kleine Vliegenvanger.
- Wraraemingeo in Twenle mei-sept. 1993. I Balksn Gele KwikslaaÉ, eo een grote
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Kruisbekkeninvasie vanaf jmi.

Frrir (VWG Zuid-Kennemerland) jrg.29 nr. 2
- Dc broedvogelstend ven Ruigmd 1989-1992. In 1992 56 p. Blmwborst, 4 p. Buidelmezen in 1993.
- De Roodmru in Zuid-Kanemedgod. Brcda nog niet zeker.
- lYraraemingeorubrie&. Kolonisatie van de duinen in Z. Kennemedaod door de Havik, verschillende
wramemingen.

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 8 nr. 3, sept. 1993
- Biizondere waarnemingeo. CitÍo€írkrpikstsrÍt bii Wilp 4-5 moi 1993. 4,e geval sinds 1984.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l3ejrg. nr. 2,
juni 1993
- De Roodhalsfuut in de brcedtijd. Overzicht van 18 mogelijke broedgevallen van de Roodhalsfuut in
Nederland, 1918-1992.
- Actuele odwil*elingen in Noord-Holland van enige bijzondere vogelsooÍten. 0.m. over Bleuwborst
en Burdmnetje rond Amterdam. Toename van de Gmuwe Gans in ïr'abdaad (2 p. 1988, 28 p. in
twz\.
- Bijzmdere wuÍnemiÍ9etr. 7 Slechtvalke,n in het Vilfhoekspark 1p Ts nd^tn op 6 maart. Grote
Pieper op de Vilfhoek I aov. 1992, Uslandse Grutto's bi.i de Ouderker*erplas en in de Middelpolder
onder Amstelveen 8-19 april 1993.

De Grauwe Gazs (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland)jrg. 9 nr. i, mei 1993
- Tuireoortea in Almere. Nauwteurige winteriÍveotaÍisatie in li Alrerso tuinen 199211993: o.m.
Appelviak, Goudheaalle c.a Vuurgoudbaantje, Zwaíkop en Sperwer. Totaal 29 §ooÍten.
- Ringvmlag Krcmlmtpart 1992. Vugsten o.m. vm Poreleinhm, Bo§e, Spenva m Uwogol,

De Grauwe Gars §ogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 9 nr. 2, juli 1993
- Voo{aarswaarnemingen 1993. Oostenwind influx: I Roostuitzwalwt 22lVl s,ptil, 1 Dwergarend Z
april Knrdijk, 4 Roodpootvalkeo 30 april aldaar.

De Gruuwe Crorr (Àvifauna Groningen), jrg. 2l nr. I
- Doortrd< van Ooievaars in Gronilgen voorjat 1992, ) 100 Ooievaars wraÍ8€oooÉn t.g.v.
ooctenwind, m.n. siud mei.
- Kustbroedvogel-iaventaris*ie Grooingen 1992. 1850 p. Klut€n, 100 p. Noordo Stems, <50 p.
plwieren,
- \VaamemingearubÍie&. 'Goede b€schÍijving ontvangen' van 2e winter Reu.enzrrrrÍ&ollmr€Nrw 3 nov.
1992 Eemshaven; beschrijving zelf ontbree&t,

De Grawc Gors (Avifauna Groaingea), jrg. 2l at.2, s€pt. 1993
-OevewgluweniaGmningenin1992,4016toenemevanl0l0p. in1991 naar1503p, 1992.
I-aadelijk in 1992 l9fin pu.
- En toen riep de kwartel. Artikel over wildschade in de landbouw (a ndljoeo). Gering i.v.m. 410 m.
fraude met lmdbouwsubsidis.

De Gruuer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) Lle jrg. nÍ. 3, juni 1993
- Biizonderc m sch.sÍse broedvogels ia l0 gebieden in de Zaanstree& 1992, 79 p- Roedomp, 1l-16
p, Zomertaling, 21-28 p. Bruine Kie&, 5-7 p. Poreleinhoen en + 12 p, WaterÍsl, 25 p. Kemphaan,

i 20 p. W&teÍsnip, f5-18 p. Zmrte Stems, I p. Grote Kuekiet, 2 p. Buidelmeos en 50 p. Snor.
- de Kluut itr de TeonstÍ€ek 1987-1992, Lichte tomame van min, zl0 p. 1987 nsaÍ rux. 56 p. 1992.
- Rectificatie nb.t. de Nood-Holludse Lrpelm: in 1992 broedden 51 p. op de Schorren, 10 p. in
de Muy en zl4 p. in de Geul, Tael; 33 p. brcedden in het Zwumwelq. Totarl 144 brmdpareo in
Nmrd-Holland.
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De Gruner (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) L7e jrg. nr. 4, aug. 1993
- Versleg roofrogelobsewaties aan de Bosponrs, 19-26 sept. 1992. o.a.2 Bastaardarenden, 1 onv.
Keizererud.
- Voldwearnemingen. I Roodkoolpieper in bet Twiske 10 mei 1993.

De Keiru /I& (VWG Alkmaar en omstreken) jrg. ll m. 2, aug. 1993
- Blauwe reigertoloaies rond Alkmaar 1918-1992. 7-800 p. nidden dertigorjaren, schbruitgug tot
10 p. na winter 1963. Herstel tot 500 p. midden jaren '70. Na strenge winters eind jaren '70 hmtel
tolr2/il0 p, eind jaren '80.
- ?*xÍle* rpril-jurd 1993. Ia epril 19.000 Dwergrneeuwen r. N. bij Egmnd, 470.000 zvaÍte
zee6eodeo naer Z, blj de lÍmdsbow. Viarf eind epril sterke steltlopertre&: in de le decgdo vm rei
p.sseord€a 21.000 Rosse Grutto's en 15.000 Zilverpleviem; vm 1G'12 mei werden 21.500
K.noeteí, 4270 Drieteatjes ea 1550 Dwergstems geteld; op 3 mi 18 perelduikers in zomtleed.
Een ruzeohaai in juni.
- Zomenraamomingm van baltsendo rilespeodiefbii Bergen. Incidentele wsrmemingea 20juni-half
juli.
- Over Kwakkm m Vy'itvleugelsterns. Over de vogelrijkdom vm rijstvelden nabii Tuijn, N. Italië.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 27 nr. 3, juli 1993
- Uit het leven van een Bosuilbroedsel, Ovor een l0jarige studie aan de Bosuil.

De Korhaan jrg. 27 nr.4, sept. 1993
- Telpost Corvesbos 1993. Goode dooÍtÍ€& vao Gieravaluw, 55ffi ex. (500 op l7 juli).
- De l:pelu itr het Gooi. Sinds 1989 bÍoeden er geen lxpelrus m in het Naardermeer. Wel

ze bii de Sticàtse BnIg.

De Kruisbek §ogelwacht Utrechq 36e jrg. nr. 3, juni 1993
- De Grote Karekiet in de prov. Utrecht. Intogralo provinciale telling 1992. I p. Botshol, 2 p.
Vinkeveen, zl4 p, in het Imsdrchtse plassengebied. Totaal werden in de gehele provincie 49 p.
vastSesteld.
- 5 jaar vogels kijken bij de Gaasperplas, Amsterdam-Zuid-Oost. 128 soorten waargenomen.
- De Zwadkopreuw in de prcv. Utrecht. Broedgeval bij de Stichtse Brug anno?
- Broodgeval van (wild?) Ooievaarspaar il oude hoogstamboomgaard, gem. Lopik.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 36ejrg. nr. 4, aug. 1993
- Vogeltrek en vogeltrekondezoek, I-uit Buurms over zijn mdmtudic.
- Het Kortoen op de kuslerteide. Iiatste warmeming hier in 1977. In de 60-er jaren ws hier nog
eea kleine populatie.

Meerkoet (natuur- en Milieufederatie Wierhaven) nr. 2 1993
- Zwafia Sternenonderzoek 1992. Maximaal >48.000 op 7 aug. geteld op slaaptrek naar Balgad.
- Zilvermeeuwentellingen op Vuilstort lVieringermeer. Bijna 10.000 vogels half febr. 1992.

De Mouik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jÍg. 19 nr. 2
- Broedvogels vm Salmorth (Rijn-uiterwurd t.z. v. hbith) n 1992.7 p. Grauwe Gors.
- Aalscholvers in de Gelderse Poort. De Noordwest-Europw populatie is in 20 jaar vertienvoudigd
tot 70.000 p. Sinds 1984 is er m kolonie blj Pannerden, Gld. vm bijna 200 p.

Nieuwsbrief l{erkril (Vogelbescherming Nederland) 6ejrg. nr. 3, juni 1993 (3e
landeliike uitgave).
- Liót h€(stel in 1992, van 6fl) p. in 1991 (50% van de statrd van 1990) naar 761 p. in 1992.
- Regionaal aieuws vu 13 regio's. Kerkuil-broedsels In 1992: Grcningm 61, Friesland 168, Dmrhe
108, Twente 43, overig Overijsel 76, Achterhoek 88-98, Veluwe en Gelderse Vallei 34, Flevolmd
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25, Uh€cht 7, N. Holland 9, Z. Holland 4 en 7-eelatd 39.

De Skor §\ilG Texel) jtg. jrg. L2 nÍ- 2
- De broedvogele van do Stratsboss€n vaa Texel. 4 p. Boomvalk ia 1992, 66 p. Gnuwe
Vliegmvrnger, 13 p. Kleinc Bamijs.
- Rirytrert in de Kowerskooi qr Tcxel.
- Goudplwiereatellingnov. 1992. Bijna 8000 ex. op Texel geteld.

De Skor (VWG Texel) jÍ9. jtg. 12 nr. 3
- Voorjaarswaameningen 1993: minstens 12 Visarenden, mediterrane zangers: Baardgrasmus on
Kleino Zwarrkop, 3 Hoppen.

SOYON-Niew» (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 6e jrg.
nr. 2, juni 1993.
- Districtsnianws. Opniaw I p. Slechtvalk in LimbuÍg; bredgeval Beflijster in Flevoland. 7 p.
Aelscholvers in de Botshol.

SOVON-Nierus (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 6e jrg.
nr. 3, sept. 1993.
- Districtsnieuws, ln 1992 225-?5O p. Nachtzwaluwen op de Veluwe; 2 p. lir'oudaapjes in O. Brabant.
Hier afuaoe vm het Korhoeo: van 59 hanen in 1986 naar 9 tt 1992.
- Fenotogiovan schaarss det-bÍoedvogels. Afuame vm Hop: 300 wrn. 1978-83, 108 ií 1989-1991.
- Grootschalige karteriagen. Inventarisatie van 700 ha. Waterlard in 1993: 9 p. Zomertaling, 17 p.
Ksmphrsn, 515 p. Grutto's, 3O p. Wafersnip a 7 p. Grote Karekiet. Schmrls duiaea 4 p. [hvik, 6
p. Spcrver, 145 p. Houtmip.

De Tiingiaan (Tringa, VWG Schagen) l6e jrg. nr. 4, aug. 1993
- Ie do keep een invesiovogol? Niet ia Nedeiland. Som elders in Europa zeer gÍote conc€Nrtratios op I
plaats.

Vogelnieuws §ogelbescherming Nederland en SOVON) 6e jrg. nr. 2, juni 1993.
- Georganiscerde vogelwertgrocpca lijtcn slagvardiger. N.Hollmd wrt hoger in
weidevogelbesóaoing dm Fricsland.
- Succes ia Spaans steppenpÍoject. Toezegging dat i.p.v. 2 miljoen ha. slechts 6(n.m0 hr. ootgooner
wordeo,

De Wínterkoning (VWG Castricum) jrg. 28 nr. 2, juni 1993
- verslag Vfukenbaao Castricum 1992, Mogelijke waamemhg vm 2 Dunbekwulpe,n (?) eiad npi.
- BosuilinventsÍisatie Noord-Kennemerlmd 1993, AchteÍuitgang voa 25% t.g.v. do Havik (3 p.), in
f993 85 p. Bosuila.
- de Duinpieper ia het N.H. Duiateservaat. Vooral veel wumemiagen in sept. f992,

De Wuerkoning (VWG Castricum) jrg. 28 nr. 3, sept. 1993
- Zoe;ktocht nasr de Ivoorsnavelspechtf op Cuba febr.-maart 1993. Ilatste wmenirg E rÍt 1987.
Do mrt ie definitief qit.

IV. Ontvangen rappoÉen.

Dienst Ruimte en Groen v.d. Provincie Noord-Holland @.F.J. van Beusekom &
C.J.G. Scharringa), Nieuwe kansen voor moerasvogels in Noord-Holland. Ilaarlem,
april 1993.
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R.M.G. van der Hut, Biologie en bescherming van de Irpelaar Plualea leucorodia.
Aanzet tot het beschermingsplan. Technisch rapport m. 6 Vogelbescherming, Zeist
1992.

P.L. Meininger, C.M. Berrwoets en R.C.W. Strucker, Kustbroedvogels in het
Dettagebied n 1992 met een samanvatting van 14 jaar monitoring 1979-1992. Ultg.
Dienst Getijdewateren van het DG Rijlswaterstaat van het ministerie van Verl«eer en
'Watersaat. Middelburg, juli 1993.

B. Teunissen, Oostvaardersplassen 1989. Broedvogelinventarisatie van twee
deelgóiedjes. Lelystad, fór. 1990

B. Teunissen, Oostvaardersplassen 1990. Broedvogelinventarisatie van de
begrazingqpÍoef en de kade. Irlystad, fór. l99l

B. Teunissen, Oostvaardersplassen 1991. Broedvogelinventarisatie van de
begrazingsproef en de kade. I-elystad, maart 1992.

Bovengenoemde regionale tijdschrtfien circuleren in een leesmap onder
WVGA-leden. Voor deelname daaraan kan men ztch opgeven btj Her*
dc Groot tel. &14014.
De biblíothtek & archief van dc Vogelwerkgroep Amsterdan4 p.a. Ruild
Wek, Spuistraot 3U 1012 W,hnsterdam, ontv(mgt grug rapportages,
ongepubliceerde verslagen en elders verschenen artikelnt m.b.t. vogels
en vogelgebieden in en orn Amsterdarn.


