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NIETIWE VOORZITTER GEZOCHT!
VOOR NU OF VOLGEND JAAR

Omdat Joris Stomp het erg druk heeft gekregen met zijn opleiding tot
huisarts, zou hij graagzijn hamer afstaan aan iemand anders. Daarom zoeken
we een nieuw bestuurslid die op den duur deze taak kan overnemen.
Het is hiervoor niet nodig dat je een deskundige vogelaar of ingewerkt bent
in het wereldje. Wel moet je enige leiding kunnen geven aan het bestuur en

zo nu en dan eens naar buiten willen optreden. Ook een taak die de afgelopen
jaren is blijven liggen is het opvangen van nieuwe leden. Joris wil eventueel
nog wel een jaar aanblijven en op een zacht pitje blijven werken, dus als je
eerst in het bestuur eens de vogel uit de boom wilt kijken, kan dat ook.
Denk er zelf eens over na of kijk om je heen. Meer inlichtingen kun je
krijgen van Joris Stomp (6202993) of Dana Constandse (6761997). Bel eens
tussen half februari en 6 maart.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 29 maart.
Hou die avond vrij. De vergaderstukken worden uiterlijk half maart aan de
leden toegestuurd.
We hebben ons lid F. van Zutphen bereid gevonden na afloop zijn dia's te
vertonen die hij maakte op de GALAPAGOS-EILANDEN.

EXCIJRSIES

Zaterdag 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 vanaf het Stadionplein. Bel Ellen (6241123) als je
meegaat en eventueel je car wilt poolen.

Zondtg 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. We 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 vertrekt. Opgave vooraf is niet nodig, maar zorg dat je op tijd bent.
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Zondag 24 aprilz Fietsexcursie.
Een stevige fietstocht die ons uiteindelijk leidt naar de Ankeveense plassen en
misschien nog wel het spanderswoud. voordat we daar aankomen hebben we
echter al een aantal interessante vogelgebieden ten oosten van Amsterdam
met een bezoek vereerd, zoals de Diemerzeedijk, de Vijfhoek, Echobos en
Keverdijksche Polder. Kortom, een dagvullend programma voor mensen met
stevige billen.
Vertrek 7.00 u. Shell-station (einde Zeeburgerdijk).

rlonderdag 12 mei tlm zondag 15 mei: Hemelvaartweekend op vlieland.
Een traditie waar we niet van afivijken. \Ve kamperen op camping ,'De

Lange Paal". Je mag natuurlijk ook later komen en/of eerder weggaan. lil/el
willen we graag weten wie er wanneer komt: opgeven dus! Eventueel valt er
dan ook wat car pooling te regelen. voor mensen die op eigen gelegenheid
komen, hopen we tegen die tijd over de vertrektijden van de diverse
openbare vervoersmiddelen te beschikken, incl. boot.

Zondag 12 juni: Auto-excursie naar de Ftevopolder.
Dat we daar niet eerder op zijn gekomen: 's Neerlands bekendste
vogelgebied en nog wel vlak bij Amsterdam!!
Let op: dit wordt een mooie dag met een grote kans op zeldzame vogelsoor-
ten.
Vertrek: 8.00 u. Amstelstation.

Voor genoemde excursies kun je je opgeven bij Ellen de Bruin, tel. 020-
6241123.

CONTACTAVONDEN NÀIAAR 1993

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).
B.ekend is ook dat vogels tijdens de trek en in overwinteringsgebieden trouw
zrjn aan bepaalde plaatsen waar zijjaarlijks terugkeren. Zijn vogels zo weinig
flexibel? of leveren dergelijke vormen van conservatisme voordelen op voor
de soort? In de Wormer is sedert 1984 onderzoek verricht naar de
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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
broedplaatstrouw slechts één aspect. De vraag: Waarom zijn grutto,s
broedplaatstrouw 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 / 20,- over op
gironummer. 1848487 t.n.v. N. Groen, Koog aan deZaan, o.u.r. 'rapport
Broedplaatstrouw' en u krijgt het thuis gestuurd.

LET OP een nieuwe datum: DINSDAGAVOND tS 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.

Donderdagavond 14 april
RENE PoP liet zich enkele jaren geleden door de Royar Air Force naar de
FALKLAND-ARCHIPEL vliegen en bezocht met bootjes ook de kleinere
eilanden. Prachtige dia's (spectaculair en vertederd) en boeiende verhalen
over albatrossen, stormvogels, pinguins, pelsrobben en zee-olifanten. unieke
avond!!

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 Hortus). Op de bel
drukken waar NME naast stiaat.

Dana Constandse en Jolanda Ebeling Koning

ONDERZOEKEN VWG VOORIAAR 1994

*Amsterdamse Bos
De winter is nog volop aanwezig maar nog enkele weken en de voorjaars-
zang breekt weer los. De noordkant van het Amsterdams Bos wordt iraditie-
getrouw ook in 1994 weer geïnventariseerd op vogels. van weidevogels tot
bosuilen: kortom zeer afuisselend en vogerrijk. lvilt u het avontuuriroeven
dan kunt u altijd een afspraak maken om met één van de ervaren invèntar!
seerders mee te gaan.
contactpersoon: Frank visbeen, Dintelstraat 4ll, lo7g vs Amsterdam. tel:
6750907
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* Lange Bretten
De Lange Bretten wordt al een geruime tijd geinventariseerd. Ook in 1994
wordt dit moerasgebied weer bekeken. Frank van Groen kan zeker (ervaren)
hulp gebruiken dus!?
Contactpersoon: Frank van Groen, Tilanusstraat 50/I, 1091 Amsterdam. tel:
6653852

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

* Uiteraard zal ook in 1994 de Huiszwaluw weer geteld worden. Voor
inlichtingen kunt u bij Ruud Vlek terecht (tel:. 62779024).

NAJAARSTWEEKEND TEXEL 1-3 OKTOBER 1993

Paul Tak

Vriidag 1 oktober
September regen, en nog eens regen, af en toe een dag met goed weer, wat
zou oktober ons brengen? De voorspellingen waren niet echt optimistisch,
maar goed, met frisse moed vrijdagochtend op weg gegaan: een lichte regen
was ons deel, maar dit duurde maar kort.
In Den Helder was het droog. Met de boot van half acht arriveerden wij
tegen achten op Texel. De waarnemingen konden beginnen. Het eerste punt,
de Mokbaai en omgeving, werd via de omliggende polders bereikt en hier
werden ook gelijk de eerste soorten gezien. Het water stond vrij hoog zodat
er goed zicht was op de aanwezige vogels. Tevens een wandeling gemaakt
door een duinrand met veel besdragende struiken wat veel vogels opleverde
zoals lijsterachtigen, vinkachtigen en piepers. Via een pad dwars over een
duintop kwamen we bij de Horsmeertjes. Hier zaten voornamelijk
Meerkoeten en wat Smienten. Na deze wandelijng gingen we op weg naar de
waddenkant van het eiland. Er stond een strakke zuidwesten wind die het
kijken over het wad bemoeilijkte zodat er dus hoofdzakelijk binnendijks werd
gekeken. Zo werd de hel waddendijk gevolgd tot aan Cocksdorp. Verder
richting de vuurtoren waar wij rondneusden in de duintjes. Maar helaas regen
en met dit weer viel niet veel meer waar te nemen. Dus dan maar snel naar
De Koog om ons verblijf op te zoeken. Na nog een boswaandeling werd de
dag besloten met een uitgebreid diner in De Koog.
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Zrterdag 2 oktober
om zeven uur op pad richting de slufter. Aan de landkant hebben wij langs
het fietspad gewandeld om vervolgens via een duinovergang het sluftergebied
in te gaan. De wandeling leverde heel wat soorten op met o.a. Beflijsters en
Roodbortstapuit en veel trek van lijsterachtigen en piepers. De velduil liet
zich helaas niet zien, maar wel veel andere soorten. ook in de sluftervallei
zelf bleek genoeg te zien. Na een lange wandeling kwamen we weer terug bij
de auto en reden we naar de ander kant van het eiland. Hier aangekomen de
dijk op en richting De schorren. vanaf de dijk was er een primi lichtval en
weinig wind zodat er ver op het droogvallende wad gekeken kon worden.
Hierna langs de waddendijk met als voorlopig einddoel De Waal en
Burgerpolder. Hier werd zelfs een sneeuwgans waargenomen. vervolgens
weer via allerlei slingerweggetjes richting De Koog om tot slot van deze dag
nog een boswandeling te maken wat nog enkele soorten aan de lijst
toevoegden.

Tnndag 3 oktober
Om halfzes op. Na de vele regen van afgelopen nacht hadden we goede
hoop. Helaas begon het weer te regenen. Toch maar gewoon op pàa richting
de Muy. De regenpakken aan en wandelen maar. Het was niet echt
aangenaam maar toch zrget we nog een Boomvalk en een Bruine Kiekendief.
Via allerlei drassige landjes (alsof het niet nat genoeg was) gingen wij terug.
De verdere tocht leverde toch nog wat op, maar zouden we de r00 soorten
halen? Langs de vuurtoren en de duintjes en een stukje dijk kwamen we bij
de polder het Noorden. vanuit de auto hadden we zicht op een enormo groep
scholeksters en Rotganzen met allerlei spul er tuusen. Door de aanhoudende
regen werd het vertrek vervroegd. Op de boot konden we het toch niet
laten...nog even door de kijker te loeren. En ja hoor enige Dwergmeeuwen:
dus toch nog de honderd gehaald. Het was eenzeeÍ geslaagd weekend.

V[aargenomen sooíen
Dodaare, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Knobbelavaan, Nijlgans, Sneuwgms, Grouwe Gms,
Rotgans, Bergeend, smient, Krakend, wintertaling, wilde Eend, pijlstaart, sÈbend, Tafelend, Kuifend,
Eiderend, Zutarte Zerinnd, Bruine- en Blauwe Kiekendief, Havik, Spemer, Buirerd, Torenvalk,
Bmmvalk, Patrijs, Farot, waterhoen, Merkoet, scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Goudprevier,
Zilvorplevier, Kievit, KanrctstÍandloper, Kleine strandloper, Bonte strandlopei, Kemphan, watersnip,
Grutto, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Grenp@truiter, Oeverloper, §t*nlop"r,
Dwergmeuw, Kokmeeuw, Kleine Mmtelmeuw, Zilvemeuw,, GÍote Mantelm@uw, Grotà stem, visdief,
Holenduit Houtduif, Turkse Tortel, Grore Bonte specht, veldleuwerik, Boerenxaluw, Huiszwaluw,
Graspieper' rir'itte Kwikstaart, winterkoning, Heggemus, Rmdborst, Gekrugde Roodstaaí, pmpje,
Roodborsttapuit, Tapuit, Beflijster, Merel, Zmglijster, Kramvogel, Koperuiek, Zwarrkop, Firis,
Goudhmtje, Baardmannede, Pimpelmws, Koolmes, Boomkruiper, vlaamse Gaai, Ekstór, Kauw, Zwarte
Kraai, Spreuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, putteÍ, Sijs, Kneu en Rietgors.
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BERGEENDEN HOUDEN VAN GEZELLIGHEID

Frank Visbeen

De Bergeend treffen we in Noord-Holland vooral in de duinen als broedvogel
aan. De vogels nestelen met name in konijneholen. De hoogste dichtheden
worden op Texel vastgesteld. Daar is de voedselsituatie ideaal en er zijn
voldoende nestplaatsen aanwezig. In het duingebied op het vasteland zijn de
aantallen de laatste jaren afgenomen (Ruitenbeek et al., 1990). De huidige
stand van zaken is dat ongeveer de helft van het Noordhollandse
broedbestand in het binnenland gevonden wordt (medeling C. Scharringa).
Vanaf de jaren vijftig is de soort haar broedgebied steeds meer gaan
uitbreiden in het binnenland (Teixera, 1979). Naast bekende plaatsen in de
kop van Noord-Holland zoals het Robbenoordbos en het gebied rond het
Balgzand, koloniseerde de soort langzamerhand de rest van Noord-Holland.
In de omgeving van Amsterdam vinden we de soort onder andere op de
opgespoten terreinen, in het recreatiegebied Spaarnwoude en langs de
Diemerzeedijk (Ruitenbeek et al., 1990).
De Bergeend heeft zich de laatstejaren steeds meer in akkergebieden
gevestigd, en ook de graslanden herbergen nu Bergeenden. Ook in het
veenweidegebied van waterland-oost treffen we de soort aan. Een bekende
plaats is de omgeving van de Volgermeerpolder. De vogels profiteren daar
van de aanwezigheid van voldoende nestgelegenheid in de vorm van
konijneholen en waarschijnlijk door de ruime aanwezigheid van rommel.
In dit artikel worden de verschillende broedplaatsen in waterland-oost kort
beschreven. Het is gebaseerd op gegevens van de provincie, rapporten en op
nestvondsten/waarnemingen van paren met pullen in 1993.
verder ga ik in op het broeden in kolonieverband van de Bergeend in de
omgeving van Uitdam. Deze gegevens zijn vanaf 1988 verzameld door Ab
Kalkman en ondergetekende. De broedlokatie werd minimaal tweemaal
bezocht: in de periode begin mei/half mei en omstreeks half juni als vrijwel
alle jongen het nest verlaten hebben. Genoteerd zijn het aantal nesten, het
aantal eieren per nest en het broedsucces. In 1993 zijn meer specifiek een
aantal gegevens verzameld zoals de afmetingen van het schuurtje en de
onderlinge afstand van de nesten.

Àgemeen
De Bergeend is een moeilijk te inventariseren soort. Dat hangt samen met het
feit dat broed- en voedselgebieden ver uit elkaar kunnen liggén en verder
kunnen zich in een gebied nog niet volwassen vogels ophouàen. ook zijn de
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nesten moeilijk te vinden.
Bij de vestiging van de Bergeend spelen de volgende factoren een rol. Het
gebied moet geschikt zijn om er een voedselterritorium te vestigen. Dat
wordt exclusief door een paartje gebruikt en fel tegen sooÍtgenoten
verdedigd. Het voedselterritorium kan soms op geruime afstand van de

nestplaats liggen. Verder moet er geschikte nestgelegenheid zijn. De soort is
een holenbroeder en nesten kunnen worden aangetroffen in konijneholen,
vervallen ongebruikte schuurtjes, onder hopen hout, boomholten,
melkbussen. Ook worden soms open nesten aangetroffen (o.a. Cramp &
Simmons 1977). Tevens moet de afstand tussen de nestplaats en de geschikte

foerageergebieden voor de jongen niet te groot zijn.
Aan het begin van het broedseizoen zoeken Bergeenden elkaars 'gezelligheid'
op. Op bepaalde vaste plaatsen kunnen verschillende paren Bergeenden
bijeenkomen. Er wordt daar druk gebaltst en gedreigd. Vanuit deze groepen

kunnen zich kleinere groepen vormen die samen op zoek gaan naar geschikte

broedplaatsen. Zij kunnen dan op dichte afstand van elkaar tot broeden
komen. Deze communes vormen de basis van de broedpopulatie (Hory,
1964). Na het uitkomen van de jongen kan crechevorming op treden. De
jongen van verschillende broedparen komen onder de hoede van een

ouderpaar. De andere ouders vertrekken naar de Waddenzee (Duitse Bocht of
Balgzand) om te ruien.
De bovengenoemde vormen van sociaal gedrag kunnen wij bijvoorbeeld
aantreffen op de Waddeneilanden en bij het Robbenoordbos. Door het gebrek
aan geschikte nestplaatsen in de graslandgebieden zou het sociale gedrag daar
minder tot ontplooiing kunnen komen. Maar daar waar geschikte

broedplaatsen voor handen zijn, ontstaat onmiddellijk de drang tot
gezelligheid (Zomerdijk, 1983).

Resultaten
In Vy'aterland-Oost treft men de Bergeend vooral als broedvogel aan waar
geschikte nestgelegenheid voor handen is. Bij onderzoek van de
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) in het begin van
de jaren tachtig werden in Watedand-Oost kleine aantallen aangetroffen.
Broeden werd vastgesteld in de Noordmeer (een droogmakerij) en in de
Volgermeerpolder (Zomerdijk, 1983).
De Provincie Noord-Holland heeft in de jaren 1984 en 1990-91 Vy'aterland

Oost geïnventariseerd op vogels. Uit de gegevens kunnen we een toename
vaststellen. In 1984 werden 30-42 broedpaaÍ van de Bergeend vastgesteld, in
de telronde 1990-91 was dit aantal gestegen tot 48. De territoria werden
vooral vastgesteld in de droogmakerijen zoals Belmermeer, Blijkmeer en
Broekermeer, in lJdoorn en de Volgermeerpolder (zie figuur l).
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Telgebied waterland-oost met het aantal broedpaar per km-hok van de Bergeend in
I 990-9 I (bron: milieu inventarisatie provincie Noord-Holland)
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De sovoN inventarisatie van het varkensland (605 ha) in 1990 resulteerde
in 12 territoria. verondersteld wordt dat uit gebrek aan konijneholen veel
broedparen in dichte vegetatie nestelen (van Manen, 1990). Inventarisaties
van het varkensland (400 ha) in 1990, l99l en 1992 leverde respectievelijk
7, 3 en 2 territoria op (Altenburg & Wymenga, lg93).
Combinatie van de bovenstaande gegevens van 1990-91 levert voor
Waterland-Oost 59 broedpaar op.

In 1993 werden op de volgende plaatsen door mensen die meewerken aan de
weidevogelbescherming in waterland-oost Bergeenden met pullen gezien en
nesten gevonden.

locatie paar/nest

Omgeving Volgermeerpolder

Blijkmeer
Noordmeer
Belmermeer
Rietbroek (omgeving Overleek)
Monnikenbroek (omgeving Overleek)
Omgeving Uitdam

I paar +23 pullen (creche)
lpaar+Tpullen
lpaar*8pullen
I paar * pullen
I paar * pullen
I paar * pullen
I nest (verlaten)
3 nesten (uit)
3 nesten luit)

Zoals ook uit andere gegevens blijkt worden veel broedparen vastgesteld in
de omgeving van de Volgermeerpolder en in de verschillende
droogmakerijen. In de volgermeerpolder broeden de vogels waarschijnlijk in
konijneholen. Er komen hier meerdere paren tot broeden en we zien er
sociale gedragingen als bij voorbeeld crechevorming. In de droogmakerijen
wordt onder andere in drooggevallen duikers gebroed. Maar ook andere
plaatsen, waaronder houtstapels, worden als broedplaats gebruikt, zoals in
1982 in de Noordmeer (Zomerdijk, 1983).
verrassend is toch wel het aantal nestvondsten in de omgeving van overleek
en Uitdam. In deze graslanden schijnen op het eerste gezicht weinig geschikte
broedplaatsen aanwezig te zijn. In Rietbroek werd een nest gevonden onder
het hart van een uitgegraven dam. De eieren zijn niet uitgekomen. verder
werden drie nesten gevonden in een baggerdepot in de Monnikenbroek. De
nesten lagen goed verborgen in de ruige vegetatie. Alle drie de nesten
kwamen uit en er was sprake van crechevorming (mededeling c. Reynders).
Het schuurtje in de omgeving van uitdam vraagt om een nadere beschrijving
vanwege haar groeiende populariteit onder de Bergeenden.
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Broedlokatie b[i Uitdam
Beschrijving van de broedplaats

In 1988 ontdekte Ab Kalkman een nest van een Bergeend in een schuurtje
nabij de Uitdammer Die. Het nest lag verscholen achter wat planken. De
schuur is ongeveer 3 meter breed eu 7 meter lang. Aan de voorzijde (lange

kant) zit linksonder een gat dat de Bergeenden als doorgang gebruiken. De
opening bedraagt 15 centimeter breed en 40 centimeter hoog. Het schuurtje
staat op het kopeind van een perceel. De afstand tot het water bedraagt

ongeveer vijf meter. De oeverzone bestaat uit een rietkraag. Het schuurtje
verkeert nog in redelijke staat, maar is buiten gebruik.
In 1989 heeft Ab de planken wat meer gestructureerd neergelegd, waardoor
in het schuurtje mogelijk meer geschikte broedplaatsen zouden ontstaan.

Ontwil^l<eltng
Vanaf 1988 controleerden wij het schuurtje jaarlijks in het voorjaar (mei en
juni) op de aanwezigheid van nesten. In 1989 vonden wij ook een nest. In
1990 ging het om twee nesten; in 1991 steeg het aantal naar drie; in 1992

naar vier en vervolgens daalde het in 1993 tot drie nesten. Naast een grote
mate van partnertrouw vertonen Bergeenden ook trouw aan de broedplaats,

zoals in dit geval deze schuurtjes-commune (zie ook Hory, 1964). Het gaat

dan waarschijnlijk deels om dezelfde vogels die dit schuurtje jaarlijks
opzoeken.
Zowel in 1991 als 1992 ontdekte we een van de nesten onder een gedeelte

van een transporteur (wordt gebruikt voor transport van hooibalen de

hooiberg in) die omgekeerd naast het schuurtje lag,

Opvallend is de groei van het aantal nesten tot 1992 en vervolgens een daling
in 1993. Deze ontwikkeling krijgt een andere dimensie als we naar het aantal
eieren per nest kijken.
Het aantal eieren per legsel varieerde op deze plaats van 7 tot23 eieren. Uit
ander onderzoek blijkt het gemiddelde aantal eieren per legsel 8-12 (de

spreiding uit twee onderzoeken 4-12, +17). Grotere legsels (14-25 eieren)
zijn de gecombineerde legsels van meerdere vrouwtjes. Uit de literatuur zijn
zelf legsels tot vijftig eieren bekend (Bauer & Glutz, 1968; Cramp &
Simmons, 1977)
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jaar aantal eieren per nest broedsucces

1988
1989
r990

t99t

1992

1993

De bovenstaande gegevens kan men dus als volgt interpreteren. Het aantal
nesten daalde na een aanvankelijke toename weliswaar in 1993, maar het
aantal broedparen van deze commune steeg waarschijnlijk toch tot minimaal
vijf paar: de twee nesten van 22 en23 eieren zijn toe te schrijven aan in
totaal vier vrouw$es.
Jammergenoegzijn er uit de periode voor en tijdens de broedtijd slechts twee
waarnemingen bekend van de Bergeenden rond het schuurtje. In mei 1992
zag Ab Kalkman negen vogels op een perceel in de buurt van het schuurtje.
Het aantal nesten was dat jaar vier. Mogelljk broedde een lid van de
commune op een andere plaats in de omgeving en bestond deze in 1992 al uit
5 paar. In 1993 werden slechts 2 broedpaar in maart waargenomen. Dus om
hoeveel vogels het in 1993 precies ging blijft onduidelijk.
In 1993 is de onderlinge afstand tussen de nesten opgemeten. vanuit de kern
van de nesten gerekend lagen twee nesten op 78 cm van elkaar en het
volgende nest lag op 1,53 meter van het dichtstbijzijnde. De nesten lagen
onder planken, achter balken en achter een stuk hardboard. Tot nu toe
vermeldt de literatuur een onderlinge afstand tot een meter (Cramp &
Simmons 1977).
Het in kolonieverband broeden is geen onbekend verschijnsel, maar de
precieze betekenis van dit sociale gedrag is niet bekend. Naast waarschijnlijk
een betere bescherming tegen predatoren, lijkt het gezamenlijk broeden
vooral van belang te zijn voor onervaren vogels. De oudere vogels hebben
een voorbeeldfunctie voor de jonge vogels voor wat betreft keuze van goede
nestplekken (Patterson, 1982). In hoeverre het ook juist de onervaren vogels
zijn die hun eieren in het nest van een meer ervaren vogel droppen is niet
bekend.

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

t2
l4
9
9

t4
t2
t2
t4
t2
9
?

23
22

7
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De Bergeend (Willem van der Waal)
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Broedsucces
Het broedsucces lijkt hoog in Waterland (hoewel het om weinig gegevens
gaat). Bij deze lokatie is het broedsucces zelfs 100 procent. Grotere
onzekerheid is de ontwikkeling van de pullen. uit onderzoek blijkt dat juist
bij pullen uit kolonies een grotere predatie op kan treden. conflicten tussen
de ouders leiden de aandacht af en de jongen zijn dan extra kwetsbaar
(Pienkowski & Evans, 1982). In de buurt van deze lokatie zijn geen
waarnemingen van paren met pullen bekend. Broedparen kunnen echter met
de pullen meteen aan de wandel gaan en grote afstanden overbruggen. Een
geschikte plaats zou dan waarschiinlijk de Usselmeerkust kunnen zijn. Uit 't
Gooi is bekend dat broedparen met hun jongen naar het Gooi- en Eemmeer
trekken. soms worden afstanden tot 10 kilometer overbrugd (van der Linden,
1993). Blijkbaar is een aantal andere plaatsen in Waterland-Oost beter
geschikt voor de pullen, gezien de waarnemingen rondom de Volgermeer en
in de verschillende droogmakerijen. Er zijn hier onderbemalen sloten waar
gefoerageerd kan worden.

Toekomst
De laatste jaren l{ikt het de Bergeend yoor de wind te gaan in het
Waterlandse. De toename hangt mogelijk samen met het verlaten van de
broedplaatsen in het duingebied op het vaste land in Noord-Holland. Toch
lijkt een gebrek van het aantal geschikte nes@laatsen een beperkende factor
voor de broedpopulatie. Er zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen om
meer broedgelegenheid te creëren voor de Bergeend. Op een tweetal
bedrijven is geëxperimenteerd met het ingraven van betonpijpen en tevens
betonpijpen waarachter een jerrycan verzonken ligt (naar Fries model), echter
tot nu toe zonder succes.
Op een aantal andere lokaties, langs de oeverzones van enkele Aeën en
Dieën, worden na het beheer van de rietkragen en rietlanden steeds meer
takken- en riethopen gemaakt. Uit ander delen van Waterland zoals het
wormer- en Jisperveld blijkt dat Bergeenden deze takkenhopen succesvol als
broedplaats gebruiken (mededeling R, Leguijt). Reden genoeg om met de
verschillende experimenten in Waterland-Oost door te gaan.

Dankwoord
De Dienst Ruimte & Groen i.h.b. Ruud van Beusekom bedank ik voor de
gegevens, Ab Kalkman voor zijn oplettendheid en Guus van Duin voor zijn
commentaar op dit artikel.
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EXCURSIE NAAR DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN OP
16 JAN 1994.

Ronald yan Rooyen

Mede doordat het is aangewezen als een van de zes stiltegebieden in Noord-
Holland zijn de Amsterdamse waterleidingduinen naast leverancier van
drinkwater voor Amsterdam en omstreken ook een eldorado voor de
vogelaar. Daarover weet ik sinds zondag 16 januari mee te praten. Met z'n
twaalven gingen we naar vogerenzang. Daar namen wij duiningang 'De
oase', 'van rust'zou je daar op dit vroege tijdstip achier kunnón dlnken.
Al direkt bij de eerste waterpartij zager- we Dodaàrsjes, Kuifeenden en een
paar Grote Zaagbekken. Iets verderop volgde een tweetal Nonnen$es. omdat
het om een mannetje en een vrouwtje ging, was het verschil in kleïr en
tekening goed te zien. Een voorbij rennende trimmer merkte op: ,siberische
klaploper, rechts!'(ik vond de opmerking wel leuk). vervolgens kwamen we
aan bij de vogelhut aan de oever van een meertje in het midàen van het
duingebied. sinds juni 1992 staat er een vogelhut. Daar namen we een
usvogeltje waar. Het staalblauwe vogertje kwam aanvliegen en bleef daarna
loodstil in een bosje aan het water zitten. Met een telesàop konden we 'm
heel duidelijk zien. Na de winterkoning en de Buizerd ltreel dictrtui.l) Iiep ik
toevallig voorop en za\ als enige een Ree. Maar een half uur later íag de
hele groep twee DamheÍtet graze'., toevalrig nog op een aarden dam ook.
Dit was dus meer dan een vogel-excursie.
Duingebieden zijn over het algemeen droog. zo niet dit gebied. Er zijn
namelijk veel meertjes en brede sloten, waar grote aantallen zwem- en
duikeenden voorkomen. wij zagen onder andere: Krakeenden, slobeenden,
Bergeenden, Nijlganzen (ondanks wat de naam doet vermoeden, valren de
laatste onder de eend-achtigen), Krooneenden, Kuifeenden, Tafeleenden en
tenslotte ook nog Brilduikers. Het voordeel van voorop lopen werd wederom
berrrezen, toen degene die voorop liep als enige een Róerdomp het riet in zag
vliegen. Even later was de hele groep getuige van de uun*"righ.id van deze
zeldzame en uitermate schuwe vogel. Zo goed had ik 'm nog 

-nooit 
gezien.

vervolgens za$en we en sperwer en een vos. De laatste koít nog íirt ,o
lang voor in dit duingebied. In de korte periode russen l9g0 en nriheeft de
vos echter een prominente plaats in het duin verworyen. Het gevolg was dat
hele meeuwenkolonies na zijn komst verdwenen zijn.
Tenslotte dronken we een lekker bakje koffie in 'di oase,. voor een aantal
groepsleden eindigde de excursie in bezoekerscentrum "De oranjekom',,
waar naast de bekende exposities over de flora & fauna in het gèbied ook
aandacht wordt besteed aan de drinkwaterwinning. Terugkijkend op een zeer
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geslaagde excursie, die de moeite van het vroeg opstaan ruimschoots
goedmaakte, roep ik deze de Kramsvogel uit tot 'mus van de dag'.

VERSLAG LEZING LUrT BUURMA (23_9-1993)

Ellen de Bruin

Na de mededeling dat deze middag om 14.00 uur 'de grote trek' begonnen
was (het vliegverkeer van de Koninklijke Luchtmacht wordt om die reden
stilgelegd), ofivel 'neem morgen vrij en ga het veld in en het wordt ook nog
mooi weer', vertelt Luut Buurma over zijn werk bij de Koninklijke
Luchtmacht.
Het heeft hem vijf jaar van zijn leven gekost toegang te krijgen tot het
radarsysteem om het voor elkaar te krijgen via deze radarbundels de
trekgedragingen van vogels in de gaten te houden, mede om vliegtuigen
ervan te weerhouden aanvaringen te krijgen met onze geliefde vogeltjes. Zo'n
aanvaring komt gemiddeld 1 keer per dag voor; I keer per *""Èi, 

",schade aan het vliegtuig (en aan de vogel) en I keer periaar stort er een
vliegtuig door neer. zijn taak is ook vliegeniers ervan te overtuigen dat een
passerende vogel toch zeer gevaarlijk kan zijn en daartoe treert n! enkele
vermakelijke dia's gemaakt.
De radar geeft beelden weer op basis van waterreflectie; een vogel heeft een
reflectie van de helft zijn lichaamsgrootte. Grote groepen vogels veroorzaken
grote blauwe plekken op het radarscherm. Normaal wàrden à"re 

",uitgefilterd omdat zulke systemen nu eenmaal bedoeld zijn vliegtuigen te
detecteren, en geen vogels. Het systeem schijnt uniek te-zijn irideiehele
wereld.
Trekvogels vliegen s'nachts veer hoger dan overdag, waarschijnlijk om
allerlei mogelijke obsrakels te vermijden. vooral tuisen 22.00 uui en 24.00
uur is er veel trek tot op 3 à 4 km hoogte. overdag ligt dit in het a[emeen
veel lager, tussen de 0 en 1@ meter. van deze naJtrteli.lke trek is vJrder niet
zoveel te zien op een radar, tenzij men warmtebeeldcariera,s gebruikt die
_z_elfs 

de vleugelslag van een vogel en de snelheid ervan kunnei meten!!
Het is duidelijk dat nog lang niet a[es bekend is over het fenomeen
'trekvogels' en daarom eindigt het verhaal dan ook met een manifest voor
beter samenwerking tussen de verschillende vogelverenigingen, om d.m.v.
het verzamelen van gegevens verschijnselen zoals de treÍ uetei in kaart te
brengen en het niet alleen af te laten hangen van dit soort, overigens
fantastische, technische hulpmiddelen.
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FENOLOGIE 1992 EN 1993

Peter Scholten

Een fenologie is het onderzoek waarbij gekeken wordt wanneer een
vogelsoort weer terug is in zijn broedgebied. Et zijn ook een aantal soorten
op de fenologielijst opgenomen die slechts in de regio doortrekken.
Voor het verslag over 1992 en 1993 heb ik de gegevens van de
fenologielijsten gecombineerd met de gegevens uit het waarnemingenarchief.
Het blijkt dat namelijk dat er leden zijn die wel hun waarnemingen naar mij
zenden, maar geen aparte fenologielijst insturen. Er zijn dus meer gegevens
voor handen en bij elkaar geven ze een completer beeld van de terugkeer van
de zomervogels. om dat te illustreren heb ik ook de gegevens uit 1991, zoals
gepubliceerd in Gierzwaluw 29, nr. 4, gecombineerd met de waarnemingen
die ik voor dat jaar in het archief heb. voor een aantal soorten geeft dat een
ander beeld van het moment van terugkeer. waar dat het geval is heb ik ook
de gegevens over l99l vermeld. Per vogel worden de eerste vijf
waarnemingsdagen vermeld met eventueel het aantal verschillende
waarnemingen op die dag. Deze kunnen zijn gedaan door verschillende
personen of komen uit verschillende gebieden.

Het weer
De aankomst van onze broedvogels en de doortrek van een aantal soorten
hangt nauw samen met het weer. om de fenologie van de afgelopen twee jaar
iets beter te begrijpen volgt een globale weersbeschrijving.

1992
Februari was zeer zacht met regelmatige periodes met een zuid- tot
zuidwestelijke stroming. Maart was zacht, vrij nat en somber. De tweede
helft van de maand was aan de koude kant. April was aan de warme kant
maar vrij somber. Tussen 8-ll april en 18-21 april zorgde een hoge druk
voor zonnig weer en een oostelijke stroming, verder bepaalden depressies het
weer. De eerst tien dagen van mei waren somber en nat en de temperaturen
waren aan de lage kant. op 13 mei vond er een weersomslag plaats. Een
oostelijke stroming zorgde voor zonnig en warm weer. uiteindelijk was deze
maand de warmste meimaand van deze eeuw.

1993
Februari was droog en somber en wat temperatuur betreft normaal.
Hogedrukgebieden bepaalde met name de eerste helft van de maand het weer.



130 Gierzwaluw 3l (1993) nr.4

Maart was zeeÍ zonnig, zeer droog en aan de zachte kant. De eerste helft en
de laatste dagen van de maand zorgde hoge barometerstanden voor stralend
maar schraal weer. April was extreem warm, aan de droge kant en wat
zonneschijn betreft ongeveer normaal. Het werd de warmste aprilmaand van
deze eeuw, met name de derde decade droeg hieraan bij. Met een zuid- tot
zuidoostelijke stroming werd warme en droge lucht aangevoerd. Mei was
warm en zonnig. De eerst decade (na 2 mei) werd gekenmerkt door een mg
van hoge druk en een oostelijke stroming. Met name in het begin van de
derde decade zorgde een oostelijke stroming voor zonnig weer.

Beschr[iving per soort

Purperreiger Lepelaar Ttmmalíng

,

0245-92
03-05-92
1945-92

geo 1442-92
2042.92
23{2.92
28{2-92
3043-92

1742-93
23424t
0l{3-93
05{3-93
06-03-93

t743-92
30-03-y2
o2-u-92
054492
to{A'-92

13-03-93

l5{3-93
2743-93
08{4-93
09-(X-93

Lepelaar: De terugkeer vindt plaats vanaf eind februari/begin maart over
1991 zijn er geen waarnemingen ingestuurd door middel van de
fenologiellisten. In het waarnemingenarchief komen echter de volgende
waarnemingen voor: 17-3-91,23-3-91 Qn, n4-gl, 134-gl en g-s-gt.
Zomertaling: Terugkeer vindt consequent plaats vanaf half maart.

Bmmwlk Kleine Pleier BontbelEkvier

t4-M-92
21-04-92

O2-05-923x
O5-O5-92 2x

03-o4-93
u-a-g3
26{4,.93
27-U-93

29-04-93 2x

o7-0442
0844-92

10{4-92 8x

1244-922x
144442

l8-03-93
20-03-93

0444.93 2x
0944-93 2x

2044.93

0743-92
08-03-92
w-03-92
1743-92
to44-92

o2-o3-93
1243-93

1343-93 2x
204343
21-0.343

Boomvalk: In onze regio verschijnen de Boomvalken vanaf half april. De
eerst waarneming in 1993 viel dus vroeg. waarnemingenarchief 1991:
24'3-91 de eerste, vervolgens 8X tussen 2z-4-gl enzl-s-gt. volgens de
fenologielijst in 1991 maar één waarneming namelijk op 7-5-91.
Kleine Plevier: vanaf eind maart keren de Kleine pl"vier"n terug in de regio
met de hoofdmacht in de tweede helft van april. voor 1993 gaat dit mooi óp.
rn 1992 is de eerste waarneming weliswaar èen stuk later màr komt de
hoofdmacht sneller terug, 13 waarnemingen binnen zeven dagen. rn 1992 7
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Konphaan

t31

waarnemingen verspreidt over 33 dagen.
In 1991 werd de eerste op l7-3-gl gezien.
Bontbekplevier: De voorjaarstrek van de Bontbek vindt plaats tussen maart
en mei. De waarnemingen in onze regio komen overeen met het landelijke
patroon. Aangezien de Bontbek ook in kleine aantallen overwintert kan de
vroege waarneming (6 febr 1988) ook betrekking hebben op een
overwinteraar. In het waarnemingenarchief zijn voor 1991 àaast de data die
Ronald Hofmeester vermeld (15-4-91, 29-4-91en 2l-5-91) ook nog
aanwezig: l7-3, 30-3, 9-5, l4-5, 23-5, 2+S en 30-5-91. Hiermee is in l99l
het doortrekpatroon en de spreiding van aankomstdata vergelijkbaar met
ander jaren.

Gtutto Groenpootmiter

08{3-92
2l-o3-92
28-03-92
2943-92
31-03-93

0743-93
08{3-93
1243-93
l3-03-93
l5{3-93

t3{.2-92
1642-92
t8-02-92
2042-92
2242-92

1742-93
22-02-93

25-02-93
28-02-93
0143-93

t5-04,-92
16-U-92
23-04-92
2544-92
30-04-92

2344-93
24-04-93
25-04-93

2744-93 2x

28.04-93

Kemphaan: ln L992 en 1993 blijken de Kemphanen zich nedes aan de regels
te houden. De doortrek begint vanaf begin maart. De korrekiie voor l99ll
eerste waarneming op l3-l-91; daarna 16-1,3-2 en25-2, De soort
overwintert in kleine aantallen. Doortrek vindt plaats vanaf l-3-91.
Grutto: ook de Grutto heeft het in 1992 en 1993 weer netjes gedaan. De
eerste wordt omstreeks half februari gezien en de hoofdmaitrt is vanaf half
maart aanwezig. Met name met een gunstige zuidelijk stroming kunnen de
vogels al eerder in de broedgebieden terugkeren.

Vsdief Zwarte Stern

11-04-92
t5-04-92
t9-04-92
204492

2144-93 2x

06-04-93

08-04-93

l0{4-93
ll-0/,-93 2x

t2-o4-93

15-05-92

24-06-92
07-05-93

08-05-93 2x
11-05-93 2x
t3-O5-93 2x

l4-05-93

visdief: De eerste visdieven worden meestal in het begin van de tweede
decade opgemerkt. In 1993 vallen de eerste waarneminlgen iets vroeger.
zwarte stern: De zwarte stern keert terug in de tweedi helft van af,ril. Met
eerste waarnemingen op 15-5-92 en7-5-93 waÍer.ze dus aan de late kant. De
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tweede helft van de eerste decade van mei 1993 gaf een sterke doortrek.
Oostelijke winden brengen meer vogels in onze regio.

Tonelduif Koekoek Gierzwaluw

zt44-93 2r,

2144-93
224+93 4x.

23{4-93 5x
25{4-932x

Tortelduif: Vanaf eind april, begin mei worden de territoria bezet. Gezien
bovenstaande data betreft het in beide jaren een normale terugkeer.
Koekoek: In beide jaren was de Koekoek vanaf de derde week april
algeme€n aanwezig.
Gierzwaluw: De eerste waarneming hoort rond 20 april te vallen, waarna de
hoofdmacht zeer snel arriveert. Voor 1993 klopt dit exact. 1992 was
afivijkend met een eerste waarneíning die een week vroeger lag dan normaal
en een hoofdmacht die over een groter tijdsbestek binnenkwam. ln 1992 15
waarnemingen in 22 dagen (1G4 tlm 7-5) tegen 23 waarnemingen in 17
dagen (214 tlm 7-5) in 1993.

Oeverzwaluw Boqenzwaluw Huiszwaluw

26-04-93
08{5-92
tt45-92
1445-92
16-05-93

2644-53
0t-o5-93
08-05-93
l5-05-93
t7-0593

1244-922x
2ï44-92
2244-92
2444-92

2Í44-923x

13-04-93

m44-93
2144.932x

22-04,93

23-04-93 3x

1344-92
t644-92

1844-922t
2t44-92
25-U-92

a

t244-92
1344-92
264+92
2944-92
o7-05-92

2144-93 2x
2?44-93
2444-93
07-0t-93
l0-O5j93 -'

0/4+92
w4-92

ll44-922x
12{/,-922x

13-u-92

1943-93
2643-93

0l{4-93 2x
02-0{,-93 3x

0344-93 3x

1844-92
2244-92
244+92
2944-92
03-o5-92

1644-93
1744-93
2244-93
24-U-93
26-o4-93

Oeyerzwaluw: ln 1992 war'en de Oeverzwaluwen ruim een week eerder
terug in de regio.
Boerenzwaluw: In 1993 vond de terugkeer duidelijk eerder praats vanwege
de gunstige weersomstandigheden in de laatste week van maart.
Huiszwaluw: Er is geen tijdsverschil te constateren in de terugkeer, ook niet
in vergelijking met voorgaande jaren. 'Netjes' in de tweede hJlft van april.

Gele Kwikstmn Ntdrtegaal Blauwbor.st

I

0644-92
0744-92
0844-92

lO{4,-922x
tt44-92

O3-04-93 2t
0ó-04-93

22-04-93
24-U-93
0245-93

2244-92
23.o4-92
24-O4-92

2644-922x
28-U-92

I l-04-93
1244-93 2x

1344-93
16-o4-93

20{4'-93

2343-92
29-O3-92

0144-92
02-04-92
0/,44-92

29-03-93
30-03-93

3t-03-93
o2-u-93
o744-93
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Gele Kwikstaart: De terugtrek van de Gele Kwikstaart is onregelmatig en
sterk aftrankelijk van de weersomstandigheden. De Noordse Gele Kwikstaart
is in 1993 sterk doorgekomen. Ongeveer 25 exemplaren in twee dagen
(10-5-93 en 12-5-93). Juist in die dagen was het prachtig weer met een
oostelijke wind.
Nachtegaal: Deze vogel verschijnt elk jaar ongeveer half april in de regio. In
1992 kwamen ze echter een weekje later.
Blauwborst: Ondanks het gunstige weer viel de eerste waarneming in 1993
wat later. De volgende waarnemingen vallen voor beide jaren eind maart en
begin april.

Zwarte Roodstaart Gebaagde Roodstmn Pupje

3t{.3.92
09{4-92
tt-04-92
20-04-92
26-04-92

3141-93 2x
0l-04-93
1244-93
2244-93
2344-93

$&42
204592

2§-UA3
10{5-93
l5{5-93

26-U-92
tl{5-92

n..M-93
284443

294493 3t
08{5-93

10-05-93 3x

Zwarlc Roodstaarh De eerst vogels worden meestal in maart opgemerkt. De
doortrek vindt vrij gespreid plaats van april tot in mei
Gekraagde Roodstaart: Eind maart kunnen de eerste vogels al terugkomen
uit het overwinteringsgebied. De hoofdmacht komt in april.
In onze regio worden te weinig waarnemingen gedaan om van de terugkeer
iets zinnigs te zeggen.
Paapje: Deze soort trekt onregelmatig bij ons door, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Zo werden in 1993 massaal Paapjes gezien, vooral in
de eerst helft van mei (hoge drukgebied!), maar bijna niet in 1992.

Tapuit Sprinkhrunietzanpet Snor

034442
@-04-922x
1044422x
12-04-922x
16-O4-922x

o2{í,-93
09{4-93

lO44-93 2x
t3-04-93
l5-04-93

t4-u-92
1844-92
t9-04-92

2044-92 4x

22-M-922x

I 1-04-93

13{4-93
1444-93 3x

t5-04-93
1644-93

1844-922x
22-0,4-92

o2-o5-92
t4-o5-92
2t-05-92

08-04-93

I l-04-93
24-O4-93

25-04-93

2844-91

Tapuifi De eerst vogels trekken vanaf begin april door. Doortrek vindt
vooral in april plaats. Hoge drukgebieden kunnen echter later ook een
verhoogde presentie geven zoals rond 1l mei 1993.
Sprinkhaanrietzanger en Snor: In 1993 waren beide soorten iets eerder
terug dan in andere jaren.
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Rieyanger Bosrietzanger Kleine Karekiet

09-04-92
tt-o4-92

1244-922x
t444-92
1844-92

29-O3-53

0744-93
09-04-93

l0-04-93
ll44-93 2x

29-04-92
0645-922x

0745-92
tt{.5-92

l3-O5-92 2x

t4-04-93
0l-05-93
04{5-93
09-05-93

1245-93

26-04-92
28-O4-92

29-04-922x
3045-92

06-05-922x

l7-04-93
20-04,-91

2t44-93
2244-93
24-04-93

Rietzanger: In 1993 viel de eerst waarneming ruim tien dagen vroeger dan
in 1992 als gevolg van de gunstige weersomstandigheden in de laatste week
van maart.
Bosrietzanger: De eerst waarneming valt eerder dan in andere jaren. Terwijl
de massa pas vanaf begiri mei doortrekt.
Kleine Karekiet: In 1993 ongeveer anderhalve week eerder terug dan in
1992, Het goede weer in de tweede helft van april doet blijkbaar de aankomst
van een aantal afrikagangers vervr?egen.

Grote Karukiet Braatnsluiper

1645-92
z2-05-92
2645-92
04-06-92
t5-06-92

1945-93
23-O5-93

0l-05-92
O345-922x

05{5-92
t3-05-92

1545-922x

06-05-93

14{5-93
r7-05-93
25-O5-93

01-o5-92
03-0.5-92

0445-922x
08-05-92 2x

LL-OS-92

20.04-93
2344-93

2544-93 3x
26-04-93

27-04-93 3x

Grote Karekiet: Van deze soort zijn wat weinig waarnemingen om een
uitspraak te doen.
Spotvogel: De vogels werden.in 1993 iets later waargenomen.
Braamsluiper: Normaal arriveert de hoofdmacht in de tweede helft van
april. In 1992 waren de Brgamsluipers tamelijk laat.
Korrektie over 1991. Eerstsrrívaarneming 30-3-91 daarna 9X tussen 29-4 en
30-5-91. Hoewel de eerste vroeg was, kwam de hoofdmacht later terug dan
normaal. Volgens de fenologielijst in 1991 één waarneming namelijk op
20-5-91.

Grrcmus Tuinlluitu Zwankop

2044-92
2544-92

2644-922x
27-04-92 2x
2944-922x

23-U-93
2444-932x
2544-93 5x
26-04-93 2x
30{4-93 3x

t8-0É,a2
2844-922x

2944-92
3O-04-92 3x

02-{.5-92

15-04-93

2144-93
2344-93 4x

24-04-93
2544-93 3x

1843-922x
0ó,-O4-92

a7-04-92
O8-O4-922x
O9-O4-92 2x

2t43-93
30{3-93
3 1-03-93

01-04-93 2x
02-04-93 2x

Grasmus: voor deze soort is eÍ tussen de twee jaren bijna geen verschil.
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Tuinfluiter: De eerste waarnemeing van de Tuinfluiter ligt in 1993 wat
vroeger. De vogels zullen door het gunstige weer in de laatste week van april
eerder in de broedgebieden zijn teruggekeerd.
Zwartkop: De Zwartkoppen waren duidelijk eerder terug dan in 1992.

Fluitq TitfriaÍ fí,r
g@n

Fluiter: Bij de Fluiter zijn de verschillen extreem. Of dit alleen te verklaren
is uit de verschillende weersomstandigheden (in begin mei 1993
oostenwinden) is onduidelijk. Meer dan bij andere phylloscopus soorten
kunnen de aantallen perjaar nogal verschillen.
Iliiftjaf: De terugkeer van de vogels vindt plaats vanaf begin maart.In de
winters van 1990/1991, l99lll992 en 19921L993 is er door Tjiftjaffen
overwinterd. Hier volgt een overzicht van winterwaamemingen: 1990 - 4
waarnemingen in december; l99l - 3 waarnemingen in januari, 2
waarnemingen in februari, 2 waarnemingen in december; L992 - 4
waarnemingen in februari, 6 waarnemingen in november, 2 waarnemingen in
december; 1993 -* 3 waarnemingen in januari.
Fitis: De terugkeer van de Fitissen is aftrankelijk van de
weersomstandigheden.

Grauwe Wiegenvanger Bonte Wiegenvanger Wielewaal

2944-93
01-05-93

I l-05-93
14{5-93

01-03-92 2x
Q7-O3-92 3x

08-03-92
t543-92

1843-922x

1243-93 3x

13-03-93 6x
l4-03-93 5x

15-03-93 3x

16{3-93 5x

0t-04-92
o4-o4-92

05{4-92 3x

0644-92
O7{.4-923x

18-03-93

2043-93
2743-93 3x

28-03-93
31{3-93

ot45-92
024542
r2-a5-92
1345-92
1745-92

2044-93
27{4,-93
30-04-93

l0{5-93
11{5-93 2x

2944-92
30-0É'-92

ot-05-92
l0-05-92
20-05-92

I 1-05-93

16-05-93

t745-93

2845-92
tt46-92

13-05-93

l6-05-93

0246-93

Grauwe Vliegenvanger: Deze soort profiteerde blijkbaar van de de mooie
laatste decade van april in 1993. De vogels waren duidelijk eerder terug in
het broedgebied.
Bonte Yliegenvanger: Juist oostenwinden zou de soort in grote aantallen ons
land moeten inblazen. Opmerkelijk dat in 1993 in de regio slechts weinig
vogels zijn gezien.
lVielewaal: Deze soort wordt slechts een enkele keer in de regio
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waargenomen

Iedereen die de moeite heeft genomen om de fenologielijsten in te vullen en
op te sturen en tevens de mensen die hun waarnemingen ingestuurd hebben
voor het waarnemingenarchief worden hartelijk bedankt. Frank Visbeen
wordt bedankt voor de weergegevens en de aanvullende informatie per soort.

P. Scholten
Millingenhof 304
I106 KV Amsterdam

Tuinfluiter (René Pop)
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NIEUWS UIT DE REGIO

* Oud nieuws uit de regio Joh. F. Frieswtjk
In de laatste Gierzwaluw 31 (1993) nr.3 staat op staat bladzijde 93 een
bericht, dat is overgenomen uit Bosberichten van z3-7-93. Het betreft een
sterke aanwijzing voor het broeden van Appelvinken in het voorjaar van 1993
in het Amsterdamse Bos. Zonder nest, eieren of jongen vind ik die
aanwijzing, eerliik gezegd, niet ijzersterk. De zin 'tot een broedgeval kwam
het echter nooit' doet vermoeden dat de berichters' niet de moeite genomen
hebben De Vogelwereld van het Amsterdamse Bos, KNNV Wet. Med. no.74
(1968) te raadplegen. Daarin staan wel degelijk gegevens over mogelijk
broeden van de Appelvink in het Amsterdamse Bos!
rn 1949 (op 18 juni) werd een Appelvinkenest gevonden met daarin een deel
van een eischaal. Dit nest bevindt, of moet ik zeggen bevond zich in het
Bosmuseum. De eischaal werd gedetermineerd door de deskundige Dr.
Marres. Een broedgeval zij het waarschijnlijk zonder succes. Op 28-1-62
werd een uitgevlogen jong van de Appelvink, in slechte staat, aangetroffen
op een plaats waar op 9-6-1962 twee volwassen exemplaren waren gezien.
Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze soort eerder in het Amsterdamse Bos
heeft gebroed, en wel met (enig) succes. Een redactioneel naschriftje bij het
overgenomen Bosbericht zou niet misplaatst geweest zijn!r

* Oeverzwaluwenwand b[i de Ouderkerkse plas Adry Streefland
Thans bevinden er zich op de ouderkerkse plas (ook wel Bullewijk plas
genoemd) vele duizenden smienten. s' Nachts, wanneer de vele kleurrijke
lichten van Amsterdam z.o. zich spiegelen in de plas, foerageren zij in de
omliggende polders. Door het s'winters afsluiten van het fraaie wandelpad
rond de plas hebben deze eenden, alsmede de Kuif-, Krak-, Slob- en
Tafeleenden een betrekkelijk rustig bestaan. Ook de Aalscholvers, op de
speciaal voor hun geplaatste stokken, Dodaarsjes en ander water- en
rietbewoners profi teren hiervan.
Deze zomer bouwden de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel een
kunstmatige oeverzwaluwenwand langs de plas. Door te veel haast mislukte
dit project in 1992. Nu staat de wand er dus en is vanaf de A-9 duidelijk
zichtbaar. AI eerder werden er twee plaatsen langs de plas schuilhutten
gebouwd. Deze zijn overigens niet vanf het voetpad rond de plas bereikbaar
maar wel vanaf de rondweg om de plas. Deze schuilhutten geven het hele
jaar ruim blik op het vogelleven in en rond de plas en weilicht in 1994 kijk

I De redactie is inmiddels in bezit van de checklist van de vogels van 'Groot
Amsterdam' en hoopt nu de binnengekomen berichten kritisch te kunnen volgen!
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op het leven van de Oeverzwaluw!

* JUBILET]M
De Milieufederatie Noord-Holland zal in 1994 haar zíjarig jubileum vieren.
wij doen dit tijdens een milieufestival op 23 april aanstaande in de Beurs van
Berlage in Amsterdam. Het motto van het festival is: 'Een halve eeuw samen
sterk voor natuur en milieu'.
Het festival zal deze dag via allerlei aktiviteiten de vitaliteit en
veelvormigheid van de Noordhollandse milieubeweging zichtbaar maken.
Kinderen hebben de toekomst. Daarom is er speciale aandacht voor
kinderactiviteiten op het festival. Het festival begint om 10.00 uur en duurt
tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
verder zal tijdens deze happening de prijswinnaar bekend gemaakt worden
van de Amateur Fotowedstrijd met als motto milieu doe je samen. Foto
amateurs worden uitgenodigd om met I of meer foto's mee te dingen naar de
prijzen. voor verdere informatie en voorwaarden voor de wedstrijà bel naar
de Milieufederatie en vragen naar Els Zwartendijk (075-35159g).

* GAASPERZOOM (vervolg)
Het Platform Gaasperzoom heeft bezwaar gemaakt tegen het
inrichtingsvoorstel groengebied Amstelland. De aanwèzige natuur- en
landschapswaarden in de Gaasperzoom gaan voor een belangrijk deel
verloren. Het aangrenzende waardevolle agrarisch cultuurlandichap het Gein
wordt door onder meer horizonvervuiling, licht- en geluidsoverlasi ernstig
aangetast.
In het formeel ingediende bezwaarschrift wordt de locatie afgewezen en
wordt een goed en zelfs goedkoper alternatief voorgesteld. 1g Februari volgt
een beslissing van het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland.

VERSLAG DIALEZING VAN DE GEBROEDERS DE KNIJFF
Ingrid Koed[ik

De belangrijkste kenmerken om jagers te determineren zijn: de kop en
structuur van de jager; evenals de lengte van de (verlengde) middelste
staartpennen, de Kleinste Jager heeft de langste! Juveniel jagers hebben een
lichte pootkleur (adult zwart) en lichte vleugeltoppen.



Gierzwaluw 3l (1993) nr.4 139

Bij de sterns zijn de poot- en snavelkleur de belangrijkste kenmerken. De
opvallendste stern is de 'Noordse'. Het is een gedrongen vogel, de poten zijn
nauwelijks te zien het voorhoofd is hoog/steil en rond. Eeen bijzondere
meeuw is de Ross' Meeuw, de enigste die een halsband heeft. De
muzikaalste meeuw is de Kokmeeuw met z'n koptelefoontje.
Bij het determineren van de Grote- en Kleine Burgemeester spelen de kop en
de struc[uur van de vogel een rol. Het belangrijkste kenmerk bij de Grote
Burgemeester is dat het deel van de handpennen dat voorbij de staart steekt
even lang of korter dan de snavellengte is. Bij de 'Kleine' is juist dat deel
langer dan de snavellengte.
Kortom, een hele leerzame avond waarbij 20 personen hebben genoten van
de gebroeders De Knijff uit Alphen a/d Rijn.

GONZENDE GANZEN BIJ GAAST (verstag excursie t2-12-93 zw-friestand)

Emile Dirks

Dat we zoveel ganzen zouden zien wisten we natuurlijk niet toen we elkaar
op het Stadionplein ontmoetten. Cees, Anke, Jos, Dik, Jules, Joop, Arnout-
Jan, de excursieleider Ellen en ondergetekende hebben er duizenden
waargenomen. Vooral de Kleine Rietgans en Brandgans trokken onze
aandacht. De laatste soort liet regelmatig z'n relatief lage 'blaffende' roep
horen, dit in tegenstelling tot de eveneens volop aanwezige kolganzen die een
duidelijk hoger en keffender geluid produceerden. Geringde Kleine
Rietganzen namen we ook waar met blauwe of groen ringen, waarvan ik ik
1n9:d" letter-cijfer-code niet meer goed kan herinneren. Waren het de C14,
852, U2, N0, S5 of toch niet?
Regelmatig namen we de Buizerd waar. Andere roofoogers waren Torenvalk,
sperwer, en I Blauwe Kiekendief. Bij Idzega troffen we een door de schrik
of kou verstijfde groep ganzen aan in het veld. waarschijnlijk hadden zij
eerder op de ochtend andere ganzen aangetrokken en nu konden wij tot de
conclusie komen dat het hier om eenfatal attraction ging: plastic lokganzen.
De twee sneeuwganzen waren wèl echt, al valt aan hun Noordamerikaanse
afkomst te twijfelen. Aan het eind van de tocht hadden we voor de klifkust
van Gaasterland niet al te veel tijd meer over. Toch zagenwe weer volop
Brandganzen en enkele Kramsvogels. Tegen het vallen van de vooravond
gingen we huiswaarts. vele zaken waren weer duidelijk geworden in gans 't
Friese winter-ganzenland
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VOGELS TELLEN DOE JE MET OGEN EN OREN

Frank Visbeen

op initiatief van de vogelwerkgroep Niedorp en svN werd er op 10 oktober
de Noord-Hollandse vogeltrekdrag georganiseerd. Dit evenement viel samen
met de internationale teldag, World Birdwatch, waaraan in ruim negentig
landen ruim één miljoen vogelaars meededen. Het accent lag op de
'wetlands'.
In Noord-Holland waren op deze dag 18 telposten bemand. In totaal werden
er 41.292 vogels geteld. De VWG Amsterdam telde in onze regio op één
locatie namelijk de Vijftroek.

Het VOD nam op deze legendarische dag 2546 vogels voor z'n rekening. De
vroege ochtendtelling (van 6.00 - 9.00) scoorde het best met 1536 vogels,
vervolgens werden er tot 11.30 uur nog eens ruim duizend bij geteld. Met 53
soorten was de Vijfhoek de meest soortrijke telpost uit de provincie.

Hier volgt de ToPTIEN.

1.

2.
3.
4.
5.

Spreeuw
siis
Smient
Kruisbek
Aalscholver

6. Kokmeeuw 124
7. Pimpelmees 93
8. Dwergmeeuw 9l
9. Graspieper 80

10. Vink 73

541
467
263
l8l
136

Leuk waren nanrudijk de grote aantallen Kruisbekken en sijzen en verder de
Dwergmeeuwen. De echte krenten uit de pap warcn Zwarte Stern (lex),
Visdief (2ex), Blauwe Kiekendief (2ex), Sperwer (3ex), Smelleken (lex),
Grote Gele Kwikstaart (3ex), ljiftjaf (lex), zwarte Mees (57ex), Buidelmees
(lex), Baardmannetje (6ex), Usgors (3ex), Ekster (lex).

Kortom: een geslaagde ochtend en voor herhaling vatbaar.
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V/AARNEMINGEN SEPTEMBER T/M NOVEMBER 1993

Peter Scholten

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode september tot en met
november 1993. waarnemingen over de periode december tot en met februari
uiterlijk 15 maart zenden naar Peter scholten, Millingenhof 304, l 106 KV
Amsterdam.
Indien u uw ingezonden waarneming niet terugvindt, wees dan niet ongerust!
Alle waarnemingen worden gearchiveerd en in een computerbestand opgesla-
gen. In deze rubriek verschijnt slechts een selectie.

d =man
9 = vrouw of vrouwelijk kleed
@ = overvliegend of rondvliegend
tr = gehoord (zingend of roepend)
-> : vliegrichting

Roodkeelduiker
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Roerdomp

Purperreiger

Ooievaar

Icpelaar
Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Kleine Rietgans

Kolgans
Brandgans

Rotgans

09-l l-93
09-r l-93
03-10-93
l5-l l-93
25-tt-93
29-tr-93
30-l 1-93
06-09-93

2
I
I
I
I

t-2
I
I

voD
PMA
VOD
PMA
AST
PMA
JFR
ccR

VijÍhoek -> Z
Boezemkanaal zuid mogelijk le kj
VijÍhoek
Oeverland Nieuwe Meer
Oeverlanden Diem
Oeverland Nieuwe Meer
Amstelpark thv Amstelrust
Plesmanlaan J.J. Crommelin-v.d.
Wiel med.Claude Crommelin
PTA en PDR aanwezig tlm29-ll
Langswater
Diemerzeedij k laatste waarneming
Vijfhoek ->NV/
Gemeenschapspolder
Gein III ->NO
Gemeenschapspolder
Maxis ->WNW
Gemeenschapspolder
Overdiemerpolder
De Hoge Dijk overvliegend
Oud Diemen ->NW
Zuiderwoude - ) Z
Gein III ->ZW
Gein III eerste waarneming
Vijfhoek ->ZW
Gemeenteterrein A'damse Bos
VijÍhoek ->W

26-tt-93

09-l l-93
23-t0-93
3l-10-93
l9-t l-93
2t-tt-93
2t-tt-93
25-tt-93
25-tt-93
10-10-93
2t-tL-93
17-l 1-93
29-Lr-93
03-l l-93
l6-10-93
28-LL-93
03-10-93

CCR
voD
AST
voD
VOD
VOD
vob
voD
AST
voD
FVI
voD
VOD
VOD
PTA
voD

I
3

!20
3

45
9

55
32

3

l.D
16
58

)
33

2
I
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Casarca
Krooneend

Zwarte Zccernd
Brilduiker

Nonnetje

Middelste Zaagbek

Grote Zaagbek
Wespendief

Tmrend

Havik

Sperwer
Sperwer/Buizerd
Visarend

Roodpootvalk
Smelleken

Boomvalk

Slechtvalk

Kraanvogel
Kluut

Gicrzwaluw 3l (1993) nr.4

l6l0-93
M-09-93
2s-w-93

r9-10-93
30-1G93
1Gr0-93
22-tt-93
27-tt-93
zt-tt-93
25-tt-93
lGlG93
23-10-93
l3-1 l-93
22-11-93
29-08-93

0/,-09,-93
18-09-93
03-l l-93

27-M-93
28-06-93
09-09-93
I 1-09-93
09-1G93
09-l l-93
22-tt-93

tot. 19 VOD
6 VOD

97 RVL

lpaar JFR
ld voD

tot. 19 voD
4 PTA
2 PTA

tot.9 VOD
ld 19 VOD
tot.2l voD
tot.4 VOD

29 VOD
3 PTA
2 RVL

I VOD
I VOD
I VOD

2 RVL
I RVL

19 FVI
2 CCR
I CCR

l9 ccR
I PMA

VijÍhoek
Vijftoek ->ZZW
Gouwzee P. Ruiters, G.O. Keijl, A.
Buhr meded. R.Vlek
Gouwzee
Vijfhoek
Vijfhoek
Nieuwe Meer
Machineweg
Vijft oel«/Haven Ballast/Ymeer
2e Diem
Vijfhoek
Vijfhoek
Vijftoek ->W
Nieuwe Meer
SloterpaÍk L. vd Veen meded. R.
Vlek
Vdfhoek ->W
Vijfhoek ->ZW
Gein III ->NO 12.55 uur wsch 4e-5e
§ (subadult)
Diemerzeedij k Vlek/Dorel
Diemerzeedijk Vlek/Buhr
Oude Vennen, Waterland
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
Banaan A'damse Bos ->Z

02-07-93 4 juv. RVL bij nest. R. Vlek/p. Marcus
veel waarnemingen uit de gehele regio.
0/,-09-93 l.D Vijftroek
12-09-93 I DBA Bultewijkerplas
18-09-93 I.D vijftroek
2G09-93 l.D Gein III ->W
o4,-09.93 I DBA VijÍhoek
29-09-93 l.D Gein III ->W
10-10-93 l9 VOD VijÍhoek ->ZW
09-10-93 I AST Diemerzeedijk laatste waarneming
Tot 9-1G.93 veel waarnemingen uit de regio waaronder ook
waarnemingen uit de binnenstad
20-lO-93 I PMA Tom schreurswe1 ->Z23-ll-93 I PMA Omg sportpark Eendracht en

l!-lq?1 groep voD 3:1"ÏiïÏÏ",:fJ$L",
23-10-93 8 VOD Vijftroek uit NO, rondviiegend en

neer op lJmeer laatste waameming29-D-93 3 vOD VijÍhoek ->WBontbekplevier
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Goudplevier

Zilverplevier

Bonte Strandloper

Kemphaan
Bokje
Houtsnip

Grutto
Zwarte Ruiter

witga§e
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Grote Jager
Dwergmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Reuzenstern

Visdief
Zwarte Stem
Wiwleugelstern
Witvleugelstern
Bosuil
Ransuil

Gierzwaluw
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24-t0-93
20-tt-93
r7-09-93
18-09-93
30-09-93
09-10-93
10-10-93
l6-10-93
2t-03-93
t7-@-93

AST
AST
FVI
voD
VOD
voD
VOD
voD
PDR
FVI

Broekzijdse polder
Broekzijdse polder
Rijperweg. Gehoord Binnengouw
Vijfhoek ->Zw
Vij ftroek horen overvliegen
Vijfhoek ->V/
Vijfhoek - > Z
Vijlhoek ->ZO
Osdorperbinnenpolder
Rijperweg

V2-t0-93 à@ voD VijÍhoek
16-10-93 2 IrfA Osdorper Binnenpolder
2l-ll-93 4 AST Overdiemerpolder laatste waameming

30-11-93 I WWA Binnenkadijk
23-10-93 1 VOD Diemerzeedijk
15-11-93 I PMA Excursiepad ->W
16-11-93 I JFR Schellingwouderbrug -> A'dam oost
2l-ll-93 I WWA Binnenkadijk->Z
22-ll-93 1 PMA Oeverland Nieuwe Meer -)W
17-W-93 2 FVI Ransdorp laatste waarneming
23-09-93 2 PMA Osdorper. Binnenpolder laatste

waarnemmg
Tot 2l-ll doortrekkend Vijfhoek en Diemerzeedijk
09-09-93 I FVI Priesterpolder, Waterland
23-lO-93 I VOD Diemerzeedijk
04-09-93 I VOD Vijftoek ->O
09-09-93 I FVI Oude Vennen, Waterland ->Nlv
In oktober regelmatig doortrekkend op Vijftroek Max op 10-10
met tot. 92 ex
van 07-09-93 tot29-09-93 1-3ex Osdorper Binnenpolder PTA van

13-ll-93 tot 28-11-93 lex Nieuwe Meer PTA
07-A9-93 I RVL Gouwzee bij Waterlandse Ze€dijk P'

Ruiters meded. R. Vlek
16-10-93 ljuv VOD Vijftoek laatste waarneming - > ZW
30-10-93 I VOD Vijftoek laatste waameming
ll-07-93 2 DBA Uitdam
1l-07-93 I DBA Marken
22-11-93 1d 19 PMA Oeverland Nieuwe Meer
22-ll-93 I PTA/PMA Excursiepad A'damse Bos

28-ll-93 2 PTA Excursiepad A'damse Bos

29-ll-93 1 PMA Oeverland Nieuwe Meer
02-08-93 RVL Spuistraat laatste waarneming

Asd-Centrum
18-09-93 l.D VrjÍhoek ->ZO laatste waarneming

ln reglo
vanaf 02-09-93 VOD regelmatig Vijftroek, Maxis,

Diemerzeedijk

250
70

2

6
I
4
I
I
1

6

Usvogel
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Kleine Bonte Specht
Kuifleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Duinpieper
Boompieper
Waterpieper

Oeverpieper
Gele Kwikstaart

Paapje

Roodborsttapuit
Tapuit

Beflijster

Kramsvogel
Koperwiek
Grote Lijster

l9
2
I
1

1

I
I
I

tat.7
tot. 36

van 18-09-93 ím 30-10 tot.
10-10 8 ex, VOD

Gierzwaluw 3l (1993) nr.4

Frankendael
Diemerzeedijk
Frankendael
Amstelpark thv Amstelrust
Vijfhoek - > ZW
S nelleveld straat/Reigersbos
Diemerzeedijk 1 ex bij nest
Gein III - > ZW laatstre waarneming
Gein III -> Zlaztste waarneming
vijfhoek ->ZW
Vijfhoek laatste waarneming
Vijfhoek -)ZW eerste waameming.
Hierna regelmatig Westelijk
Havengebied, Eendrachpolder en
Oeverland Nieuwe Meer.
Vijftoek ->ZW
Adelaarsweg/A9 Badhoevedorp
laatste waarneming
Gein III @rste waarneming. Hierna
tot eind oktober regelmatige doortrek
op de Vijfhoek. Vanafeind oktober
pleisterende exemplaien omgeving
ArtiVEntrepotdok, Deurloostraat,
Busstation Mamixstraat. (FVI, WWA)
Eendrachtspolder bij Halfweg laatste
waarneming
Veemarktterrein herfstzang
Jan Ligthartstraat
Brettenpad -)N
PEN Centrale
Priesterpolder, Vy'aterland
Vijfhoek
Vijfhoek
PEN Centrale
Schuilhut Bullewijkerplas
Opslag Ballast Haven
Bullewijkerplas
Priesterpolder
Boezemkanaal zuid
Bullewijkerplas
Vijfhoek ->Z
Excursiepad A'damse Bos
Overleek, Waterland
Brettenpad MCA eerste waarneming
Vij fhoek eerste waarneming
28 ex doortrekkend Vijftroek . Max

l9-10-93
05-1 l-93
t5- 1 l -93

30-1 1-93
I 1-09-93
l3-l l-93
27-M-93
t2-to-93
07-1G.93
l8-09-93
30-09-93
29-09-93

2x

I
I
1

I
I
1

I
I
I
I
)
1

DLU
AST
DLU
JFR
VOD
WSC
RVL
voD
voD
voD
VOD
voD

l0-10-93
22-tt-93

I.D
I PTA

Grote Gele Kwikstaart 23-09-93 à@ VOD

rilitte Kwikstaart

Zwarte Roodstaart

23-tt-93 I PMA

25-W-93
26-09-93
l9-10-93
30-10-93
09-09-93
I t-09-93
25-@-93
03-10-93
t2-to-93
24-tt-93
02-09-93
09-09-93
24-09-93
29-W-93
30-09-93
26-10-93
L7-tt-93
05-10-93
25-09-93

ló wwA
19 PDR
I PMA

tot.2d VOD
FVI
voD
voD
VOD
AST
VOD
AST
FVI
PMA
PTA
VOD
PTA
FVI
PMA
VOD
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Tom Schreursweg ->W
Vijftoek op een stuk kaalslag
Tom Schreursweg
Sportpark Eendracht bij J. v.d.
Bergweg
Vij ft oek laatste waameming
Ringvaart A'damse Bos zingend
Vijfhoek
Oeverland Nieuwe Meer
Vijfhoek laatste waameming
Vaalmuiden subsong laatste
waameming

Vuurgoudhaande 11-09-93 6 + > l.à VOD Vijftroek
16-10-93 1 DLU Frankendaet

Crauwe Vliegenvanger 07-09-93 1 IrfA Osdorper Binnenpolder
18-09-93 I VOD Vijftroek

Zwarte Mees 09-09-93 t/m 9-11 minstens 329ex. Max l8-9 l45ex Vijftroek
VOD
15-09-93 2 FVI Nieuwe teertuinen
15-09-93 groepje RVL Metrostation Duivendrecht G.O.Keijl

le-oe-e3 3 FVr ïffed' 
R'vlek

20-09-93 6 FVI Dintelshaat
20-09-93 7 FVI Marken

Bonte KÍaai

21-@-93 3 WVYA Roomtuintjes
23-10-93 VOD Diemerzeedijk op minstens 3 plaatsen

gehoord
03-ll-93 I DLU Frankendael
20-W-93 I WWA Frankendael
16-10-93 I VOD Vijftroek.uit NO en invallend laarste

waarnemmg
23-10-93 1 VOD Diemerzeedijk
30-10-93 I WWA Schellingwouderbrug ->N
25-12-93 I WSC Tafelbergweg
20-10-93 I VOD Vijfhoek ->NO
04-11-93 1 VOD Vijfhoek ->O
29-09-93 à@ vOD Vijftroek
09-11-93 1à PMA J. v.d. Bergweg
09-11-93 I PMA Tom Schreursweg
15-10-93 1à VOD Gein III ->Z
Op verschillende plaatsen in de regio waargenomen. Uitschieter is
de Vijftoek. In de periode Sept.-Okt. zijn er ruim 5000
doorgetrokken met als maximum 9-10 1187 exemplaren.
16-10-93 260 PTA Westelijk Havengebied
29-09-93 25 PTA Bullewijkerplas
20-10-93 lVOD VijÍhoek->ZW
16-10-93 tot. 4 VOD Vijflroek

Keep

Kleine Karekiet
Zwartkop

Tjifdaf
Fitis

Boomklever
Buidelmees

Klapekster
Roek

Europese Kanarie
sUs

Kneu
Frater

06- 10-93
09- l0-93
1 1-10-93
09-1 l-93

t8-09-93
l5-09-93
09-10-93
22-Lt-93
l8-09-93
18-09-93

1 PMA
5 VOD
2 PMA
1 PMA

à voD
1 PTA
1 VOD

1à PMA
1 VOD
a PMA

Barmsijs
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IGuisbek

Goudvink

Appelvink

Usgors
Geelgors

De waarnemers waren

Gierzwaluw 3l (199i) nr.4

19-10-93 à VOD Gein III
20-lO-93 tot. 6 VOD VijÍhoek
30-10-93 tot. l0 VOD vijÍhoek
04-11-93 2 vOD VijÍhoek
04-09-93 ím 4-11 minstens 442 ex. Max 10-10 l8lex. Vijftoek
voD
20-C9-93 2 RVL Stephensonstraat G.O. Keijl meded.

R. Vlek
29-09-93 I PTA Bullewijkerplas
16-10-93 1d VOD Vijfhoek ->zW
20-10-93 tot. 39 VOD Vijfhoek->Wzw
04-11-93 2x)@ VOD VijÍhoek
22-ll-93 3 PTA 'Wisentweide A'damse Bos

02-10-93 l.D Vijfhoek ->ZW
16-10-93 l.D Vijfhoek ->Z\{
van 02-10-93 tot l3-ll doortrek op Vijfhoek VOD
20-1G.93 l.D Vijftoek ->Z

AST
ccR
DBA
DLU
EBR
FVI
IFR
PDR

PMA
PSC
PTA
RVL
VOD
wsc
rwwA

Adry Streefland
Claude Crommelin
Dutch Birding Ass.
Dick Lublink
Ellen de Bruin
Frank Visbeen
Johan Frieswijk
Piet de Droog

Paul Marcus
Peter Scholten
Paul Tak
Ruud Vlek
Vogel Overleg Diemen
Will Schep
Willem v.d. Waal

OPROEP
I' WERKGROEP ROOFVOGELS NEDERLAND?
De Werkgroep Roofrogels Noord- en C)ost-Nederland werd in 1982
opgericht om de toenemende roofrogelvervolging in Noord-Nederland te
bestrijden. De laatste jaren is dit uitgebreid met vooÍlichting en educatie. De
hoofddoelstelling is om een einde te maken aan de structurele vervolging van
roofrogels. Een tweede doel is het op een gestandaardiseerde wijze
verzamelen van zoveel mogelijk broedbiologische gegevens over deze groep.
Via deze oproep willen we de vogelwerkgroepen, roofuogellieftrebbers en
onderzoekers betrekken bij onze aktiviteiten. De bedoeling is kennis en
informatie over roofvogels en vervolging uit te wisselen en te bundelen. Dus
op naar een landelijke werkgroep! Tevens kan men op de hoogte blijven door
een abonnement te nemen op 'de Takkeling'.
Voor meer informatie kunt u M. Quist bellen, tel:- 05162-26@
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ONTVANGEN LITERATUUR OKTOBER 1993 - JANUARI 1994.

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

J. Andriese, J. Kips, P. Tak, en R, Vlek, Huiszwaluwnestentellingen rond Amsterdam
1993.
In'watedand werden 186 p. en op Marken 62 p. geteld; langs de Ringvart van Badhoevedorp-Lijnden 195
p.; het mtal Huisryaluwen langs de Anstel, te Nieuwendam en in Amterdam-Vy'est bleBf stabiei. Ten
opzichte vm l99zbe&Mgt de toename (tot niet erder getelde recordhmgten) in Waterland 16% en rond
Badhevedorp relfs 30% (vgl. voor het Gooi Korhm 2l nr. 5\.

Bosberichten (Stedelijk Beheer Amsterdamse Bos) nov./dec. (1993).
- begin okt. 1993 werden in het Amsterdamse Bos 30 buizerds, nog enige boomvalken en enkele speruem
waaígenomen.
- De vogels van het Amsterdamse Bos. overzichtsartikel vm L. stuijt, erder gepubliceerd in de
Groenbewuste AmsterdammeÍ.
- artikel over het vijfhmkpark tE zafidam, dat ecologisch beheerd wordt met behulp van schotse
Hooglanderu.

M. coesèI, Amsterdam als bakermat van natuurstudie. In: ons Amsterdam 45e jrg. nr.
10, okt. 193.
Historisch artikel over het 'biologisch rcveil', eind 19e eeuw opgewekt dmr de AmteÍdamse onderwijzers
flsimens q Jftijs.

Th- Dammen, Gierzwaluwen in Amsterdam. Een onderzoek naar de bedreiging van de
broedgelegenheid van de Gierzwaluw (Apus apus) in Amsterdam. Afstudeerscriptie
Irrarenopleiding Biologie, Hogeschool Holland. Amsterdam, (2.j.) 1993.
M.n. en grondige literatuurstudie met veÍslag van het tellen van broedende Gieravaluwen in de
AmteÍdame Pijp, rcmer 1993.

J.M. Fiedeldij Dop, verslag Gierzwaluwwerkgroep De plantage Zwaluw, 9 nov. 1993.

H. van Halm, In memoriam Dirk Piet (l juli 1898-23 juli 1993). In: 'Blaadje' (KNNV
afd. Amsterdam) l2e jrg. nr. 4, p. 4.

A' Haven (vti/G Niedorp), verslag van de Noord-Hollandse vogeltrekdag l0 oktober
1993.
op de telpost de vijfhoek bij Diemen werden op die .rsg 2546 ex. vn 53 vogelsoorten wmrgenomen, w.o.
l8l Kruisbekken.

w. Huyskens, Hendrik J. slijper: Een wijze van zien, een wijze van zijn. uitg. stichting
Behoud Valkerij, Wageningen 1993.
Filomfi*h-biografisch essay over leven en werk vm de vogelrchilder en valkenier H.J. slijper (geb. te
Amlerdm, 1922).

w. van Manen/c. van sijpveld, Aantal broedvogels in varkensland 1972 en 1990-1992.
Uit: W. Altenburg en E. Wymenga, Beheersplan voor het natuurreservaat
varkensland.A&w-rapport 41, Veenwouden 1993. (kopie, 3 pag.'s). Begin jaren negentig
broedden er bij watergang, N.Holland l-2 p. Roerclomp, 3-4 p. prjlstaart, z-e p. zomertiling (in l97z:21



p.), 4 p. Porseleinhoen (in 1972: 14 p.), ó-9 p. Kemphan (ín 1972: 46 p.),7 p. Ware*nip (in t97Z:23
p.), en ,9 p. Kluut.

J.E. Messing, Jaarverslag Nestkastjes N.O.B. 1993, jaargang 19.
op de Nieuwe oosterbegrafplats broedde in 1993 I par Bonte vliegenvmgers (5 jongen). 3 par
Boomklevers brachten 20 jongen groot. 29 p. Koolmezen hadden 173 jongen; ook bioedden er Ëaaten
nog metjongen in september. vm Rms- en Bosuil, Toren- en Boomvalk werden gen broedgevallen
vstgèsield.

Presentielijst van de oprichtingsvergadering van de vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, te Amsterdam 22 apí,l 1905 (kopie).
Onder de 35 aanwezigen op dere historirche vergadering waren J.P. Thijsre, Biiitikofer, E. Fischer, Jaspers,
Jentink, Heinsius, Heukels, J. vm Oort, Oudems en Ritzem Bos.

M.C. Sosa Romero, J.A. Guldemond en p. Terwan, Weidevogels, groodgebruik en
waterpeil in waterland 1982-1991. uitg. samenwerkingsverband waterland, zaandam
oktober 1993.
- hfdst. 5: Ontwikkeling vm de weidevogelstand en relatie met het grondgebruik. Er is een voorkeur voor
milmd.
- hfdst. 6: Invloed vm waterpeil m gebruikxontinuïteit op weidevogeldichtheden. ondmks en
aenrcrkelijke peilverlaging zijn Kievit en Grutto stabiel. De Tureluur neemt toe in waleilmd.

C. Terletski, De wilde planten van het U-eiland. (2j., Amsterdam 1993).
175 wilde phnten vasgsteld op het KNSM-eilmd, Havem-Oost, Amterdam.

{' !.9]§rUee*, Vogels op het Begijnhof. seÍie aÍikeltjes in het bewonersbulletin'Hoforaet,, nrs.
2fr-29 <1991-1992). Besprekingen van het vmÍkomen vm 9 soorten stadsvogets. Curíosum: fazant op het
Begijnhof!
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II. Ontvangen regionale t[idschriften.
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corespondentie. Brieven vm K. J. Eigenhuis (ret kopie vm hisiori*he prent van de Dorpskerk vm
Aalsmer mno + 1653 wa:rrop Én mievarekribbe), R. Hin (vwc Texel), p. Knolle (rwentse vwc) met
vogel-aqud vu de Hudere schilder Pieter Holsteyn (1614-1687), M. Melchere, F. Visbeen en prof. dr.
K.H. Voous (met persoonsduidingen vm de grmpsfoto van het Intemtionml Omithologisch Congres te
Amterdam, juni 1930).

Amsterdarw Milieu (Miliettcentrum Amsterdam) 3e jrg. nr. 4, okt. 1993.
- Artikel over het beleidsplan AmteÍdamse Bos. Met locaties vmr topsport en natuurontwikkeling.
- Aíikel over de aktie voor Ruigoord ongehavend.

Anser (Yogelbeschermmingswacht Noord-Veluwe) nr. 3, december 1993.
- Gmzen- en zwmentelling a de Rmdmerkusr r992fi9g3, >3300 Kleine zwanen, w.v. >50% in
Arkemheen/Putterpolder.
- Broedvogelinventarisatie vm de kuststrook bij Harderwijk. I paaÍ Grcte Karekiet.
- Broedvogelinventaristie vm de wsteindse heide, t.z.v. Numpeet. In 1993 l (p.?) Klapekster,
Nachtzwaluw en Raaf (br.?).
- sovondistrictsnieuws m.b.t. broedvogels op de veluwe. Toename van de Nachtzwaluw op de Noord- en
Zuidwest-veluwe (hier in 1993 45-55 p.); 6 p. Hulsthorsterzand, alwar ook I p. KlapeksLrs (tot. 8 p. in
1992)- In 1992 werden op de veluwe 190 p. Nachtruaruw geterd, de totare popuratiei. *.s. 2i5-zso paar
ln 1993 7 IJsvogelnesten rmgs de Hierdense en stavercrense bek (in 1992 tot u te p.;. te-te f.
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Duinpiepere op het Kmtwijker Zmd (totral 40 p.). Toename vm de Rmf op rle nmrdelijke m Zuidmst
Veluwe (totaal 8l p. 1992). 34 p. Druihals in 1992, 10 p. Kepen en 3 p. Grote Kruisbek (1992), 10 p.

Grote Gele Kwikstaart.

Boomblod (Inst. v. Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. 5 nr. 5, nov. 1993
- Het Fenologi*h Archief vm rie KNMI is ondeÍgebmcht bij het IBN.

Boomblad jrg. 5 nr. 6, dec. 1993
- Gaswiming in de Waddenzee. Bodemdaling door boringen rcu volgens onderzoek geen belangrijke
gevolgen hebben,
- Verdwijat de Zwsrtc Stem uit Nederlmd? Schrikbarende afuame van broedmtallen, van 10.000 rond
1950 nar 1.00O p. nu.

Ficedula jrg.22 nr. 4, dw. 1993.
- Houtduiventrek oveÍ Twente. Massale trek 12-13 nov. 1993. Op 13 nov. in I uur 2M500 ex,, totaal op

deze dag >70500.
- Gierryaluwentolling in Ea*hede op 21 jmi 1993. 505 vogelslZ= 252 pax. De totele Twentse populatie is
naar shatting 60O-80O p.

Fiai (WVG Zuid-Kennemerland) jrg. 29 nr. 3, oktober 1993.
- lnvloed vm hot landschap op trekvogels. Verslag van en regionale simultamtelling.
- Oatwikkeling van de Blauwe Reigorkolonie op landgoed Waterland. Vrij stabiel, 1983-1993 + 65 paaÍ.

Ringesultaten Vinkenbaan C. van larnep in 1992. Bijna 7000 vogels geringd, m.n. veel Gmspiepere en

Zwartkoppen.
- Wamemingen vn Zwtla Ibissen in Middenduin. Em geval in dm. 1992 en een eiad mei 1993.
- Waamemingenrubriek. Een adulte Zurend op 17 juni 1993 in de Kennemerduinen. Claim vm een

Dunbekwulp in de Kennemerduinen op 28juni 1993, gepublicerd zonder enige beschrijving. (?).

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 8 nr. 4, dec. 1993.
- Histoíe van het Bekbergeruoud (t1870). Zou mogelijk en Purperreigerkolonie hebbm gehuisvet
(bron?).

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 13ejrg. nr. 3, okt.
1993.
- De Aalscholverkolonie bij Enkhuizen. In 1990 70 p., ía 1992 580 p., in 1993 terugval tot 509 p.
- Steltlopenelling in Nmrd-Holland in nov. 1992. 1100 Wulpen in Waterlmd-Oost,
- Kroonenden in en rond de Gouwre. Tot max. ( 120 vogels in oktober 1992.
- Huisrualuwen rond Amterdam 1981-1992. Herdruk vm erder verschenen artikel in de Gierryaluw.

De Graspieper (SVN) l3e jrg. nr.4, dec. 1993.
- De Kerkuil in Noord-Hollmd en voormalige brcedvogel? > 100 ksten geplatst; 7-8 p. in de
Wieringemer in 1993.
- Paarvoming bij eenden. Een gedragsaologische benadering.
- De Nachtzwaluw in de duinen van Bergen en Schoorl (1900-1993). Herdruk vm eerder verschenen artikel
in de Kleine Alk.
- Slapplmts vm Blauwe Kiekendieven in het everlandermnat m de Kmnenkade in het Amterdamse
Bos 1986-1993.

De Grauwe Gans (Yogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 9 nr. 3, nov. 1993.
- Over het aflezen vm halsbmden vm Grauwe Ganren. Flevoland als tussenstop tussen Nooruegen en Z.
Spanje.
- Drmihalren in Almere. Gem, 24 p. j., vmral eind april tot half mei en eind aug-begin spt. Mogelijk
incidentel broedend in Hollmdre Hout en Roggebotad, O. Fl.
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- vrije Transect-telling Roofuogels in Flevolmd, met fenologiestatistieken, o.m. vm Ruigpootbuizerd.
- Wamemingembriek juli-okt. 1993, O,m. wm. vm 2 Kleinste Jagers aug./spt. bij pampushaven.
Mogelijk broedden 2 p. Gmuwe Kiek.

De Grauwe Crors (Avifauna Groningen) jrg. 2l nr.3-4, nov. 1993.
Jubileumummer t.g.v. het 25-jarig bestaan vm de vermiging Avifauna Grooingen 196g-1993. Met o.m.:
- De broedvogels van Rottum (Rottume(ng en RottumeÍplaat). 52 sooÍen broedvogels vastgqsteld. > 4O0
p. Eiders,
10-62 p. Dwergstems, 56 p. Noordse Sterns, In 1983 183 p. Grote Stems.
- Dwaalgasten in Groningen. In deze eeuw werden 321 mÍten vastgesield, met als unica:
Roodkeelstrandloper, Rode Rotslijster, Zwartke€llijsteÍ, en Balkankwikstaart.
- Roofoogels in de Dollardpolders. Enorme toename van 3 Kiekendieven, beide Buizerds en Torenvalk t.g.v
bmaklegging.
- Hoe kansrijk is de Grauwe Kiekendief in oost€rcningen? van 2 p. in 1990, nar 7 p. in 1991, 21 p. in
1992 en Z7 p. itr 1993.
- Gepaard overuinterende Slehtvdken in de kwesrer.
- Vogelffiten uit de Terpen. O.m. hoel wat Zsrenden-botten.
- De oudste bekende avifaunistishe lijst vm de provincie Groningen. Ovq en vrcge avifauna van I 821
door J. Bmak.
- Reprint van Proeve ener Naamlijst der Dieren in de provincie Groningm te huis behmrende. (2)
Vogelen. (bevat 189 mrten).
- Nieuwe broedvogels in Groningen in de 20e w. 29 soorten vestigden zich pre deze eeuw.

De Groenbewuste Amsterdarwner (M, Amsterdam) 13e jrg. nr. 4, dec. 1993.

De Gruuer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l7e jrg. nr. 5, okt. 1993
- Oeverzwaluwen: holmbreders met problemen. Uiwoerig artikel over de broedbiologie van deze smí.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l7ejrg. nr. 6, dec. 1993.
- Biimndere soorten in de Zaanstreek h 1993. 15 p. Roerdompen, 6-g p. Zomertaling, 20-25 p. Bruine
Kiekendiof, l-2 p. Havik, 3 p. Buizord, 2-3 p. Stenuil, I p. Kerkuil, 16-19 p. Waterral, 1 p. Klein
waterhoen, 55 p. watersnip in het oostzgoeÍveld, 13 p. Zwarte sterns (womer- en lispervlld;, 30 p,
Blauwbort, 3 p. Buidelmm en 23 p, SnoÍren,

De Keirc /rt (VWG Alkmaar en omsheken) jrg. I I nr. 3, nov. 1993.
- Keep met jongen in het NooÍd-Hollands Duircnaat. Geslaagde bnoedgevallen ,ijn zaldz--a.
- Broedvogelinventaristie van Bergeo N.H. in 1946. Met levensbqschÍijving van de inventarisant p.W.
Braoder.
- Zaetrek juli-rept. 1993. Het jaÍlijkse 'vale piilstomvogelfest' duurde vm 24 juli tot 3 aug. (toraal 5
ex.),
- Big day team verbetert Ned, record. Op 10 mei 1993 wenten 154 soorten waargenomen in de Kop van N
Holland, on daarna nog 10 in Flevoland; tohal 164 mrten.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) jrg. 36 nr. 5, nov. 1993.

De Kruisbek jrg. 36 nr. 6, dec. 1993.
- Historisch overzicht van de Roek in de prov. UtÍecht. De kolonie bil Abcoude groeide van 8 p. in l9g2
naar 84 p. ia 1992.

De Korhaan jrg.27 nr.5, dec. 1993.
- De oevorryaluw in het Gooi. In 1993 werden 148 nesten in vier kolonies geteld. Een toename.
- Wilgengors bii Hilverzum. 22 *pt. 1993 I ex. met beschrijving. Slehs 6Lrdere gevallen in Nederland
(5 in sept., 1 in okt.).
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- Inventarisatie van steenuilen in 1993. 17-19 p. in het Gooi: 4 p. bij wesp, 6-7 tussen Nederhorst en
Vrrelmd, 5-6 Eempolders, 2 p. Ilosdreht.
- Vogelrijkdom vm de Vijfhoek (PEN-eilmd) wordt bedreigrt. Tussen 1973 en 1992 zijn hier ruim 230
vogelmrten waaÍgenomen.
- Gierryaluw met jongen in wptember. ln Hilversum nog op 4 sept. volgroeide jongen op nest vastg*teld.
- Trenare Kerkuil in het Gmi. In 1992 I p. W6p (3 j.); in Eemes 1993 4 p.
- Huisavaluwen telling. Toename van 823 p. in 1992 mu bijna 900 p. in 1993, >9% rer dm in 1992.
- Founger- en slaapplaatsn van Kokreuwen in het Gooi.

Meerkoet §atuur- en milieufederatie Wierhaven) jrg. 1993 nr. 3.
- Het voorkomen van de Kleine Jager op Wieringm.
- Een regea vm Pupjes en Tapuiten. M.n. op l0 en ll mei een gÍote,fall': resp. 2l4en 136 paapjc in de
Wiringermer.

Meerkoet jrg. 1993 nr. 4.
- De Kerkuil in de Wieringermeer in 1992. In 1991 5 p. met 12 jongen, in l99Z 9 p. met 31 jongen.

Noord-Hollands Milieu(Milieufederatie Noord-Holland) 1993, N. 4t 5.
- Nota Ringslang: Amterdamse W6tmd km eologische mainport woÍden. B*preking vatr natuurplm van
de Amterdsnse gementeraadsfractie vm Grmn Liaks.
- Nieuwe kaasen voor moerawogels in Nmrd-Holland? Be.spÍekhg van rappoÍt ven de Provincisle Dienst
Ruimte en Groeo.
- Milieufederatie vraagt Staatsbosbeher weidevogelgebieden ef te staan aan Natuurmnumnten. T.b.v. de
weidevogels.
- waterlmds€ weidevogelbescheming 1993: vel vervolglegsels. 500 nstbeschormere geplatst bii 9o
bedrijvm. Nestvondsten van Bontbekplevier (2), Kemphm (5), watennip (12), Zomrrating (2) eo visdief
(45, een nieuwe kolonie). Er werda 90o Grutto-nsten, 225 scholekstemesten en 200 ruduumcten
gevonden.

Nieuwsbrtef Heimans &. Thijxe-Stichting nr. l, 1993.

Nieuwsbrtef Werkgroep Vogelinventarisatie Utecht (WVUySOVON district 10, nr. 4,
dec. 1993. In 1993 I I p. KÍoone€nd in de Vinkeveense Plassen (inclusief Botshol), i\ lgg2 4 vrouwtjes
met gemiddeld 2 pulli.

De Skor (V"WG Texel) jrg. 12, 1993 nr. 4.
- Waamemingenrubriek. Visareod op 5 juli, Roodpootvalk op 22 juli; diverse Rmdmusw.

De Sl<or (VWG Texel) jrg. 12, 193 nr. 5.
- Inventaristie van de Veldleeuwerik op Texel. Nog gede dichtheden in natuun*ruaten; darbuiten
achteruitgmg.
- De Àgemene Beschouwingen en de vogels. Somber stemmend overzicht van de Texelse politiek m.b.t, de
natuur-
- waamemingen. Izabelklauwier op 21 okt., 2 Pallasboszngers, Bladkoning, weinig Grote piepers, Rore
Spreeuw en WaterspÍeeuw.

sovoN-Nieuws (samenwerkende organisaties vogelonderzoek Nederland) 6e jrg. nr. 4,
dec. 1993.
- Broedvogels 1993.32 p. Gmrde Fuut o. Bnbat, 36 p. Friesland; tot al 165 p.; slehts 6 teritoria van
het woudupje; Gmuwe Gms mogelijk 1300 p.; slchts 19 p. Kwartelkoning; bijna 700 p. zwarte stems.
- Districtsnieuws. Broedgevallen in Wct-Overijsrel vm Witoogeend, Raf en Duinpieper. Lichte toename in
sallmd vm het Korhmn, I p. Brilduikers lmgs de lJsel. In het Gelderse Rivierengebied 2l p- Grauwe
Gorzut, I p. Cetti's Zanges. In Drenthe broedde bij het lekstermeeÍ en paartje Kolgmren-
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SOVoN-Nieuwsbrief District Noord-Holland dec. 1993.
- Overzicht vm het Bijzondere Soorten Prcjrct 1989-1992, met soortenuitwerkingen voor Zwarte Wouw,
Temmincks Stmdlop€r, Grauwe Frmjepmt, Bladkoning en Duinpieper.

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen) l6e jrg. nr. 4, sept. 1993.
- Veldwaamemingen. 3 p. Roerdomp in het ZwewateÍ.

De Trtngiaan 16ejrg. nr. 5, nov. 1993.
- Broedvogels van de Putten bij Petten, 29 p. Kluten.
- Kerkuilen rondom Schagen. 4jongen van broedgeval in St. Murtenzee door verstikking omgekomen. I p.

Wieringervaard.

De Tingiaan l6ejrg. nr. 6, dec. 1993.
- InventarisÀtie van Huiszwaluwen rond Schagen.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 6e jrg. nr. 4, de*. 1993.
- Verslag Tweede Kamerdebat over het jachtbeleid (18 nov. '93). PvdA en CDA vragen in en mgenomen
motie om biistelling van het jachtbeleid: jacht in natuurgebieden en op shadelijke trekvogels km slechts bij
uitzondeÍi[g worden to€gestaan. Een D'66/Grcn Links-mtie tot sluiting vm de jacht op 8 niet-rchadelijke
trekvogels (Water- en Houtsnip en ó ee,ndensoorten) is mgehouden tot de behandoling van de nieuwe Flora
en Fauna-wet (waruan het voorliggendo wetsvoorstel van stutssecretrris Gabor (CDA) ook al door 5

landelijke natuurbcchermingsorgmisaties'gamrnel en kmkkemikkig'wordt gevondon). CaboÍ zegt toe dat
jacht in mtuurgebieden en op trekvogels uitmndering en gren regel zal zija. Het beleid van Gabm blijft
echteÍ een schimmig Jacht, ieuij'. Gabor wil wel de jacht op Krakeend, Goudplevier, Buuing eo

Hermelijn verbieden en en hmdelwerbod voor snippen/eenden.
- Roofoogels met chip beveiligd. Bij roofoogelpulli worden mini-zendertjc ingebrcht in de strijd tegen

roofoogelvervolging.
- Omvangrijke vogolhandel vanuit Hong Kong. Er zijn 10 grote expoÍteure en 150 kleinere vogelhmdelaren,
Jarlijks worden 17 miljoen vogels vanuit Hong Kong verhandeld. 100 luchtvurtmmtschappijen willen nu
geon wildo vogels meer transporteren.

De Winterl<oning (VWG Castricum) jrg. 28 nr. 4, dec. 1993.
- Vogelfenologie 1993. Aankomst Grutto 19 februari, esie Bmrenzwaluw 15 mrt.
- Reisverslag Istanbul 1993.

Wie bovenstaande regionale vogeltijd^schrtfren wil inzien kan dnanoe turecht bij dE

Plantagebibliothcek, Plaruage Middenlnan 45 ofzich opgeven voor de leesmap, die eens
per kwartaal onder WVGA-leden circuleen, bij Henk de Groot tel. 6414014.
Het archief van de VWGA, op afspraak te raodplegen bij Ruud Wek, Spuistroat 302 1OI2
W Amsterdan tel. 6279024, onmangt gilng rapportages, eAeN verschenen publicaties en
archivalia m.b.t. vogels en vogelgebieden in en om Amsterdam.

* OPROEP ! II\IVENTARISEERDER GEZOCIIT
De Amstelveense poelcommissie houdt zich al jaren bezig met onderzoek
naar flora en fauna van de Amsteveense Poel in het Amsterdamse Bos. Er
zitten onder meer mensen in van de VU, de KNNV en de gemeente
Amstelveen en Amsterdam. Ieder jaar verschijnt er een jaarverslag.
Henk de Groot deed tot nu toe de inventarisatie van de vogels, maar kon de
laatste jaren de vogelgeluiden niet goed meer horen. Daarom zoekt hij al een
tijd een opvolger. Wie belangsteling heeft, kan hem bellen 020-6414014
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