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EXCURSIES

Zaterdag 6 augustus: Balgzand.
Dhr. Otter van Natuurmonumenten leidt ons gedurende zo'nz uur rond in
het gebied, waar je normaal niet in mag. Tijdens het bezichtigen van de trek
der Zwarte Sterns vertelt hij iets over het Balgzand. Deze kustrand vormt
ook een slaapplaats van de Lachstern, die daar het beste 's avonds kan
worden gesignaleerd. Daarom begint de excursie ook om 18.(X) uur, wanneer
het tevens laag water is. Vertrek: 16.00 uur Stadionplein.
We willen graag van te voren weten hoeveel mensen er mee gaan: geef je
uiterlijk I augustus op bij Ellen.

Zondag 11 september: Camperduin.
rile trekken naar de kust voor zeetrek. We trekken ook warme kleding en
regenpakken aan. Deze alleen tegen de wind want dit jaar trekt het slechte
weer \ryeg.

Vertrek: 7.00 u. Stadionplein. Opgeven bij Ellen.

Vrijdag 7 oktober tlm Zondar 9 olrtober: Texel.
Eindelijk, op veler verzoek een weekend in een kampeerboerderij!. We
verblijven in 'De Stolp', Stolpweg 35 in Den Hoorn. Dit ligt zo'n2,5l«n.
van de aankomstplaats van de boot, waar direct een fiets gehuurd kan
worden. Vrijdag na 14.00 uur kunnen we er terecht. Slaapzak en kussensloop
dienen meegenomen te worden.
De kosten bedragen 35 gulden p.p. voor de overnachting(en). De deelname is
beperkt, dus wees er snel bij.
Opgeven uiterlijk 23 september bij Ellen. Het bedrag dient vooraf te worden
betaald door overmaking van het bedrag op girorekening 5395861 t.n.v.
Ellen de Bruin. Ook willen we weten wie wanneer komt, dus geef dit even
door. Er valt dan misschien ook iets te regelen qua vervoer.

Zaterdag 5 november 1994. Pter van IJmuiden.
Zeekoeten, zeeëenden, duikers, Useenden. Niets is gegarandeerd, maar alles
behoort tot de mogelijkheden. Misschien ook nog wel een zeehond of een
walvis. Na een paar uur pierewaaien kunnen we misschien nog een
strandwandeling maken of een bezoekje brengen aan de duinen en daarna
ergens een kop snert gaan scoren.
Iffe vertrekken om 8.00 uur vanaf het Stadionptein tussen de twee Febo's
aldaar. Opgeven bij Ellen (6241123).
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Zondag 15 januari 1995. Amsterdamse V[aterleidingduinen.
Een excursie voor meruien die houden van een stevige wandeling die voert
door bossen en duinen, langs meren en kanalen. Qua vogels kunnen we dus
rekenen op typische bosbewoners zoals spechten, Boomklever, vinkachtigen,
maar ook diverse eende- en futesoorten, benevens een Roerdomp erlof een
IJsvogel. De tocht eindigt waar hij begonnen is, bij uitspanning 'De Oase',
alwaar we nog een kopje koffie kunnen drinken en een plas doen.
Tussendoor zijn we wat betreft sanitair aangewezen op het struweel.
Het wordt saai, maar we vertrekken lryeer om 8.00 uur vanaf het stadionplein
en we geven ons weer op bij Ellen.

Ellen: A4lD3

TOCH NOG EEN CONTACTAVOND

Zondag lL december 1994. Zuidwest Friesland.
We rijden met de auto door het Friese platteland op zoek naar ganzen, die
hier in de winter met tienduizenden aanwezig zijn, maar ongetwijfeld komen
we ook nog wel andere vogels tegen. Tussendoor duiken we nog ergens de
kroeg in voor koffie of iets anders, appeltaart met slagroom en een plas.
Vertrek wederom vanaf het stadionplein om 8.00 uur. Opgeven alweer bij
Ellen.

ROY DE HAAS en WIL LEURS zijndeze zomer in EeUADOR en hebben
foto-apparatuur met groothoeklenzen bij zich. Nieuwsgierig geworden door
de enthousiaste verhalen van Frans van Zuphen over de vógelpracht in dat
land, hebben we gevraagd of één van hen beiden DINSDAGAÍON» ZS
OKTOBER wil komen met dia's en verhalen. Misschien komen ze wel
allebei?
In elk geval hopen we dat er veel leden die avond in de plantago-zaal zullen
zijn voor de ongetwijfeld bijzondere foto's en boeiende verhalen.
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf half acht voor wie al van te
voren koffre wil drinken of zetten!

De Plantago-zaal is op de eerste verdieping van het Hugo de vries centrum,
Plantage Middenlaan 2e. Bellen links van de deur op de tweede bel van
boven.
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DUIVEN OP DE KAST

Dana Constandse

19/4: Vanmorgen twee duiven op de kast. Deden wat onduidelijks met een
losse loot van de bruidssluier. Veel koerend buigen, opgeblazen hofmakerij.
Vlogen samen weg. De kastanje staat al vol lichtgroen blad, kaarsjes in knop.

2ll4: Ze zijn er elke dag. Gisteren, toen ik het raampje opende, vlogen ze

abrupt weg. Na een kwartier alweer landde de doffer op de balustrade,
kuierde wat als een Haagse heer. Daarna verdween hij en kwamen ze samen
terug. Als ze kalm weggaan, dient de balustrade als tussenstop, dan de

kastanje. Soms vliegen ze met veel kabaal direct de tuinen in.

2214: Yoor het eerst de balkondeuren helemaal open. Toen om zeven uur de

wekker ging, waren ze albezig. Er is een duidelijke taakverdeling; de doffer
brengt takjes, het vrouwtje doet er wat mee op de kast. Soms zie ik haar
even bij de rand. Hij haalt ze vlakbij, is gauw terug. Misschien de tuin van
de buren? Ze vartëren erg in lengte, van drie tot dertig centimeter. Ik ben
gaan turven. Na het 34ste takje kwam hij niet meer. Even later: oe-roe-koe
van rechts, tweemaal. Vrouw vliegt meteen naar hem toe.

2314: Ík heb de trapleer genomen. In de verste hoek een rond bolwerkje met
een hoge rand, de oeryorrn van het chocoladen banketbakkersnest. Klein, het
past net onder een duivebuik. Opvallend ontoegankelijk ook. Dat heeft zin op
rotsrichels en vensterbanken. Een Houtduif doet dat niet zo, die flanst een
doorzichtig platform in een boom, hooguit vijftien takjes.

2414: De doffer is grijs met zwart, aan de hals een groenÍose plek, olievlek
op kanaalwater. Als hij opvliegt, zie ik een witte stuit, zoals van zijn
voorvader de rotsduif. Het wijfie heeft zwarte spikkels. Op straat herken ik
ze niet. Alle stadsduiven lijken op elkaar enze ziln allemaal anders.

2514: Yaruniddag belde een aannemer. Of hij zolang wat balken in de tuin
:r:nocht leggen, want tiij kreeg geen gehoor bij de bovenbtret, Ze moeten er
morgen mee naar boven. Wat zal hij gedacht hebben toen ik hem vroeg
'voorziehtig te taketren, vanwege een duif.

5/5: 'T/at i:alker: i;r de zuin ,leggen.' Slirnme vos. Tenslotte lagen er 
'1rie

ilzeren ba.ike-n vall een ÍneteJ of vijf en een waanzinnige ïroeveelheid
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aluminium palen. De volgende dag was er in orze afwezigheid een steiger
gebouwd, vier verdiepingen hoog. Dagelijks zijn er balken en gereedschap
omhooggetakeld. Lawaai van bikken en boren. Ze kregen daarboven nieuwe
balken onder de balkons en er werd allerlei houtwerk vernieuwd. Toen moest
er ook nog een dag of wat een stellage op ons balkon staan, maar ik was al
murw gebikt. Want wat betekent in Amsterdam nou een stadsduivennest.
Eergisteren zijn ze vertrokken. Het is gek stil zonder werklui èn zonder
duiven.
Het zit mdn vogels dit jaar niet mee. De merel door een buurkat verjaagd, de
Koolmezen hebben het bij één eitje gelaten. En dan al die dobberende
meerkoetennesten, na de roeiwedstrijden in de Amstel.

l2/5: Al een paar dagen hoor ik 's morgens in de kastanje een Zwartkop
zingen en vandaag vermoed ik Grauwe Vliegenvangers. Dat is toch veel
interessanter dan stadsduiven.

15/5: Maar natuurlijk ben ik blij. Sirds gisteren zijn ze er weer. Eerst was er
nog verwarring, het wij{e had twee doffers achter zich aan. Vandaag lijkt
het oorspronkelijke stel terug op de kast.

1615:- Zoals zo'n duif maar wat zit te staren bij de nestplek, terwijl de doffer
koerig om haar heendraait. Soms vliegt ze zonder aankondiging weg, de
ander er direct achteraan.

50/5: Op reis geweest. Ze daarna dagenlang niet opgemerkt. Pas gisteren
ontdekte ik dat er een zat te broeden. Toen die overdag even weg was, ben
ik op de keukentrap geklommen: twee witte eieren.

7/6: Nu zijn er weer schilders gekomen om hierboven te verven.

1316: Broedende vogels zijn wel honkvaster en de schilders maken weinig
lawaai. Zolang ze boven bezig waren, bleef de duif op het nest. Alleen
gisteren was ze weg, toen de schilder een paar uur op ons balkon moest zijn.
Vanaf zijn ladder zag hij de eitjes.

1416: Ze broedt nog. Het werkvolk is voorgoed verdwenen. Hoop ik. Ook
het mannetje broedt trouwens.

2416: Alweer tien dagen later en ik hoor de jongen als ze gevoerd worden:
licht getik en aanhoudend zweverig piepen.
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lOlT: Ze zijnal zo groot, maar laten zich nog steeds voeren. Hoe dat hoge
gepiep in die volwassen lijven om aandacht blijft vragen.

22/7: Drie dagen geleden scharrelde de eerste van de kast. Even op de vloer,
via de balustrade weer naar boven. Inmiddels gebruiken ze de bovenkant van
de openslaande deuren als zitplek. Alleen voor de maaltijd gaar. ze nog op de
kast. Soms vliegen ze daarna in een impuls achter de vertrekkende
oudervogel aan, maar nooit verder dan de veranda hiernaast, en schielijk
terug.
Als ik wakker word, hoor ik ze al schuifelen. Zo nu en dan kletst een kwak
duivepoep op het beton. Dat wordt schrobben.

2617: Gisteravond allebei op de deur, vanochtend vroeg verdwenen. 's
Avonds weer terug. Ze komen alleen nog thuis om te slapen.

5/9: Na I augustus bleven ze voorgoed weg. Als ik buiten loop, kijk ik wel
ÍtaaÍ ze uit. Er zijn erg veel duiven op straat. Soms ligt er eentje platgereden.
Ik herken ze ruet.

(Dit artikel is eerder verschenen in Hollands Maandblad, 1994,1)

Dana Constandse
Jan van Eyckstraat 32 hs
Amsterdam



In Hofpraet, het tijdschrift voor de bewoonsters van het Begijnhof, schreef
Marca wolterbeek regelmatig over de vogels daar. uit haar tetcsten en uit de
reacties van medebewoonsters nemen we in de komende nummers van de
Gierzwaluw wat over. De stukjes gcrun over gewone stadsvogels, waar
vogeloars vaak aan voorbij lopen. Hoewel, stadsvogels? Er is de afgelopen
herfst zelfs eenfanzantemannetje op het hof gesignaleerd.
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VOGELS OP HET BEGUNHOF I
Marca Wolterbeek

Stadsduiven
Met onze stadsduiven is iets grappigs gebeurd: toen ik pas op het Begijnhof
woonde, viel het me op dat de stadsduiven nooit op het gras liepen. Twee
jaar geleden heeft hier echter een paartje Houtduiven gebroed en één3ong
voortgebracht. Die liepen de hele tijd te grazen op het gazon. De stadsduiven
er natuurlijk achteraan (want §ken of er wat te eten valt lijkt wel hun enig
tijdverdrijf) en nu zie je de stadsduiÍen regelmatig op het gazon! MW ,92

Boomkruipers
Een paar jaar geleden viel mijn oog op een klein vogeltje dat langs een
boomstam omhoogkroop; het leek een beetje op een mus, maar was wel wat
gestroomlijnder. Door de bruingrijze rug viel het niet zo op tegen de
achtergrond van de stam. De laatste tijd heb ik het Boomkruipèrde niet meer
gezien. Komt dat omdat ik niet goed kijk of is het er niet meèr? ik hoop dat
er mensen op het hof zijn die eens extra uit willen kijken, zodat er in het
volgend nummer over bericht kan worden. MW, pinksteren,g2

Ze zitten ('n paartje) in de kastaqje tegenover ons huis, nr 2g. In maart
waren ze er al, maar nu (416192) hebben ze jongen, want met z'n tweeën zijn
zi zs rap aan het vliegies etc vangen. En dan af en aan, naar boven in een
grote spleet van de lieve oude boom, daar zitten de jonkies. ze zijnhaast
onzichtbaar tegen de donkere bast, maar ze wriemelen en pikken naar
hartelust. Zr A. Harmse, znmer'92
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Huismussen
Af en toe komen ze het boompje bij nr 8 afstruinen. Ik heb ze een keer
proberen te tellen en kwam tot een stuk of 12. Ze zitten ook in de lekker
dichte heg bij nr 20 en komen af en toe in de sier- en fruitboompjes.
Als een poes soms erg enthousiast een boom inklimt en dan geen poot meer
over heeft om een vogel kwaad te doen, gaan de mussen op de uiteinden van
de kleine takjes zitten, buiten zijn bereik en kijken schijnbaar spottend naar
het stomme gedoe van dat beest.
Ze schijnen zich vaak op te houden in de breed uitgroeiende kastanjeboom:
daar zullen ze wel veel te eten kunnen vinden en onopvallend hun gang
kunnen gaan.
Laatst vloog er eentje met een takje over het dak van nr. 16, dus in die
richting zal wel ergens genesteld worden. Volgens een bewoonster zijn er op
het Kleine Hof niet zoveel mussen als op het Grote Hof; misschien vinden ze
het er niet zo gezellíg als in de Grote Hof. MW voorjaar '92.

Turkse tortels
Verleden winter waren er drie: één paartje en een alleengaande. Als ik het
goed gezien heb was er deze winter maar één. Die zat vaak verscholen
in de breeduitgroeiende kastanjeboom, waar ook de eksters slapen. Op een
dag in de lente zag ik ze ineens met z'n tweeën naast elkaar zitten. Later kon
je ze soms nog wel eens samen zien, maar hun doen en laten viel niet meer
zo op omdat de bomen volop in blad staan. Iemand vertelde dat ze een vaste
plek hebben in de kastanje tegenover nr 3. Iemand anders heeft ze met takjes
zien slepen.
Dinsdags na pinksteren werden er drie Turkse tortels gemeld. Dat betekent
dus dat de relatie stand heeft gehouden en zelfs voor een jong heeft gezorgd.
MW',92.
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NIEUV/S UIT DE REGIO

* AMSTERDAMS GROEN
Het milieucentrum Amsterdam organiseert een themadag 'Amsterdams
Groen' op 25 september aanstaande in het Amsterdamse Bos. De themadag is
bedoeld voor groepen die zich sterk maken voor stadsnatuur in en rond
Amsterdam. Op deze dag krijgen'groengroepen' de gelegenheid om (nader)
met elkaar kennis te maken. Het belang van groen en natuur in de stad en de
mogelijkheden voor groepen om groenstructuren te versterken staan centraal.
Deze dag biedt een afwisselend programma met enkele korte lezingen en
presentaties en de gezamenlijk lunch kan men een keuze maken uit de
verschillende workshops en excursies in het bos. Ook zal er een groenmarkÍ
met informatiekraampjes zijn. Na afloop kan er onder het genot van een
borrel worden nagepraat.
Een volledig programma en aanmeldingsformulieren zijn op te vragen bij
Daphne de Wijs, Milieucentrum Amsterdam.te,l: V20424t522

* Buitend[ikse natuurontwikkeling in lVaterland Frank Visbeen
Het Recreatieschap Waterland heeft de mogelijtàeden onderzocht voor
natuurontwikkeling buitendijks tussen Schardam en Durgerdam. Inmiddels
hebben zij dit Deelplan Markermeerkust Waterland gepresenteerd en
doorgesproken met verschillende groeperingen waaronder de VWG.
Het Markermeer heeft natuurlijk nu al veel betekenis voor de natuur (denk
eens aan al die watervogels). De onfwikkeling van gebied met een lage
waterstand en overgang naar moerasontwikkeling zal voor een aantal vogels
(onder andere broedvogels van de rode lijst) zeer positief kunnen werken.
Tevens kunnen allerlei foerageerplekken ontstaan voor steltlopers.
Natuurontwikkeling moet ook aansluiten op de natuur binnendijks, niet alleen
voor vogels maar bijvoorbeeld ook gericht op het voorkomen van de
Ringslang en Noordse woelmuis.
Naast de onzekerheid hoe men dit project wil financieren, is er m.i. nog
gebrek aan visie voor welke natuur gekozen wordt en hoe men dat wil
beheren. Verder blijft het onverteerbaar en onwenselijk dat vlak in de
omgeving van Amsterdam hoogwaardige natuur, respectievelijk PEN-eiland
en IJmeer, zou moeten wijken voor een stortplaats en Nieuw Amsterdam-
Oost. Als compensatie zou dan een gedeelte van het plan gerealiseerd kunnen
worden. Dit soort koehandel met natuur wijst de VWG van de hand, en zij
heeft dit inmiddels kenbaar gemaakt aan de stuurgroep ROM-IJmeer.

* Itroop voor de V[ifhmk
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft laten weten dat
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de Vijftroek als natuurgebied onaantastbaar is. Alleen bij een maatschappelijk
zwaarwegend belang kan hiervan afgeweken worden.
De Gedeputeerden Staten van Noord-Holland heeft een Milieu Effect
Rapportage laten maken. Zij heeft slechts twee lokaties laten onderzoeken.
Het MER wees uit dat de Vijftroek een belangrijk natuurgebied is. Bovendien
blijkt uit nieuwe berekingen dat de oude voorspellingen over de hoeveelheden
afval te hoog zijn. Er is dus minder stortcapaciteit nodig dus de geplande
stortplaats op de Vijftoek kan van de baan!
Wij zijn benieuwd en houden het scherp in de gaten!

* De Kerkuil - (uit Vogelnieuws 7e jrg. nr.3 -themanummer Kerkuil)
Het gaat goed met de Kerkuil in Nederland. In 1993 zijn meer dan l00O
broedgevallen vastgesteld. In Noord-Holland is het aantal gestegen tot 13

broedparen. In Wieringenmeer broeden de meeste paren. Het aantal
uitgevlogen jongen bedroeg in 1993 41. Inmiddels zijn in Noord-Holland225
kasten geplaatst. De broedparen maken allen gebruik van deze voorzieningen.
Ten zuiden van het Noordzeekanaal wil de soort zich nog niet blijvend
vestigen. Er worden wel (in onze regio?) waarnemingen gedaan van solitaire
exemplaren. We moeten blijkbaar nog wat geduld hebben.

12.6-94 EXCURSIE FLEVOPOLDER

Adry Streefland

Zondagmorgen 8.00 uur: dertien deelnemers gaan bij mooi weer naar het
kleine vogelwonder dat de Oostvaardersplassen heet. Men startte vorig jaar
juni tussen de Lepelaarsplassen en Pampushaven een ecologische
verbindingszone aan te leggen. Deze Noord-Zuid corridor zal een zeer
gevarieerde verbindingszone gaan vormen voor zowel vogels, als zoogdieren
en amfibieën tot zelfs vissen toe.
Het eerste resultaat mag er reeds zijn en konden we na enig geduld zelf
aanschouwen: een paartje Steltkluten die daar succesvol gebroed hebben ( de
pullen hebben we niet waargenomen die ochtend). Eerst een zenuwachtig
heen-en-weer vliegend mannetje en daarna ook het vrouwtje. 'Gewone'
Kluten werden agressief op afstand gehouden. Daarnaast werden ook enkel
Strandplevieren waargenomen. Bij de Lepelaarsplassen zagen we onder
andere veel overvliegende aalscholvers, enkele Baardmannetjes in het riet en
Wintertalingen op het water. Vervolgens hebben we de auto's geparkeerd bij
het infcrmatie-contrum 'De Trekvogel' alwaar we direct verwelkomd werden
cloor een luid zingende Roodmus aan de ovelzqrle van de weg. De vogel liet
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zich uitgebreid observeren en menigeen was weer een soort en een zang
rijker.
Op naar de obeservatiehut. Onderweg worden we begeleid door Lepelaars en
tal van kleine zangvogels. In de hut zien wij direct een optreden van een

IJsvogeltje die een lesje in vistechniek gaf. Na dit schouwspel gaan we naar
de Knardijk. Aan het begin van de dijk zien we veel Lepelaars (* 300 paren

hebben in 1994 in de Oostvaardersplassen gebroed). Eén waarnemer meende
zelfs de (eerder die week waargenomen) Zwarte Ibis in het riet te zien
wegduiken. Als troost liet de Blauwborst zich nog maar eens zien.
We gaan verder naar de eerst observatiehut aan de Knardijk. Langs het pad
nemen we de gebruikelijke zangers waar en in de lucht spotten we een enkele
kiekendief. Vanuit de hut zien we een zeer aandoenlijk tafereel: vier pas uit
het ei gekropen Kluutjes zwommen tegen de golven op achter hun ouders
aan, luid piepend en stukjes hout voor lekkere hapjes aanziend. Voor drie
Casarca's werd de drukte in de hut teveel en gingen op de wieken.
Volgend punt was de tweede observatiehut aan de Knardijk. Door het hoge
water was het strandje echte onder water komen te staan en was er
nauwelijks iets waar te nemen.
Verder langs de praamweg: Buizerd en kiekendief. Als afsluiting reden we
naar het gebied waar de Grauwe Kiekendief broedt in De Flevopolder. Tot
een rendez-vous kwam het echter niet. We reden tevreden terug naar
Amsterdam.

,irlood:nus Adry Streefland
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INVENTARISATIE VAN DE BOERENZV/ALUW
IN WATERLAND-OOST 1992-1993

Frank Visbeen

Inleiding
Hoeveel Boerenzwaluwen broeden er eigenlijk in Waterland? En hoe gaat het
met deze soort. Vanuit de natuurbescherming klinken vooral pessimistische
geluiden: het gaat slecht met de Boererzwaluw; in de 'moderne' ligboxenstal-
len hebben de vogels geen kans. Bij inventarisaties is de Boerenzwaluw
echter een onderbelichte soort en in Noord-Holland is nog nooit een
systematische telling over een lange periode verricht (Ruitenbeek e.a., 1990).

Voor boeren en vrijwilligers verenigd in het Samenwerkingsverband
Waterland het sein om in 1992 te starten met een inventarisatie van de
Boerenzwaluw. Het onderzoek is het resultaat van de gezamenlijke
inspanningen van boeren en natuurbeschermers. De eerste ervaringen en
ideeën hebben geresulteerd in de brochure 'Boerenzwaluwen in Waterland'
(Visbeen & Jonker, 1993). Verder zijn in de zomer van 1993 op een aantal
bedrijven experimenten gestart om het broeden van zwaluwen te bevorderen.

Methode
De Boerenzwaluw is een lastige soort om te tellen. Om een goed beeld van
de broedpopulatie te krijgen moeten de bewoonde nesten geteld worden.
Verder is het tellen niet alleen een tijdrovende klus, maar bovendien is de
spreiding in de aanvang van broedseizoen groot (begin mei tot half juni). Het
moment van tellen is dus belangrijk. In de loop van mei wordt met broeden
begonnen en vanaf I juni zijn vrijwel alle paren met het eerste broedsel
bezig. De eerste weken van juni zijn de nesten het beste te tellen. De telling
levert het minimum aantal broedparen op.

De Boerenzwaluw is geteld in Waterland-Oost. Dit is het gebied dat ten
noorden van Amsterdam ligt, in het westen wordt begrenst door het Noord-
Hollandskanaal en in het noorden door de Purmer (figuur 2).
De vrijwilligers onderzoeken in samenwerking met de boer (waar zij
weidevogels beschermen) de broedende zwaluwen. Bij de inventarisatie is het
aantal bewoonde nesten per adres geteld" Systematisch worden de
beclri.lfsgebouwen onderzocht op het aaltal bewoonde nesten d.w.z. nesten
rnet eieren of jolgen. llen veel toegepast hr,rlprriidrlel orn in iret nest te kijken
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is een stok met spiegel en zaklantaarn. Vaak zijn ook de nesten meegeteld
waar de jongen net uitgevlogen waren (verse uitwerpselen onder het nest).
Soms is de turfmethode toegepast. Daarbij is het aantal rondvliegende
zwaluwen bij een bedrijf gedeeld door twee. Deze methode is echter onzuiver
en leidt tot een onderschatting (Hustings e.a., 1985).
ln 1992 zijn twee telronden uitgevoerd. De eerste in week 23 (l-7 juni) en
een tweede in week 25 (22-28 juni). Het hoogste aantal bewoonde nesten per
telronde bepaalt het aantal broedparen. In 1993 is gekozen voor één telronde
in de periode van 10 tot 20 juni.

Teldatum, adres en het aantal bewoonde nesten worden geregistreerd. In
1993 is ook genoteerd waar de nesten, verdeeld over de verschillende
bedrijfsgebouwen, zijn aangetroffen.

Resultaten

Aantal broedparen en ontwikkeling
In totaal zijn in 1992 op 149 adressen boerenzwaluwen geteld, in 1993 op
121 adressen. Ín 1992 werden nog l0l0 paar vastgesteld en in l9g3 872
broedpaar. De gemiddelde bezetting per adres stijgt van 6,8 tot 7,2
broedpaar.
Het blijkt dat vrijwel alle veebedrijven in Waterland-Oost zijn bezocht. Er
zijn slechts 9 veebedrijven (waaronder 3 melkveebedrijven) gemist. Verder
zijn misschien in de dorpskernen enkele lokaties bij particulieren over het
hoofd gezien.

om iets over de ontwikkeling van het aantal broedparen te zeggen vergelijken
we de gegevens van de ll2 adressen die zowel in 1992 als 1993 geteld zijn.
Het aantal broedpaar blijkt dan met 6 procent is afgenomen van 886 tot 835
broedpaar. De gemiddelde bezetting van deze adressen loopt terug van 7 .9
tot 7.5 broedpaar.
Wat kunnen we hieruit concluderen? Nog weinig, want een reeks van twee
jaar is te kort om conclusies te trekken. Populatieschommelingen zijn bij een
langeafstandtrekker als de Boerenzwaluw vrij gewoon (figuur l, BMp-index).
De omstandigheden tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden kunnen
een groot effect op de populatie hebben (Turner, 1991). Omdat de tellingen
in 1992 en 1993 niet geheel identiek zijn uitgevoerd kan dit een effect op de
gevonden aantallen hebben.
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1992).

Uit literatuur en tellingen (BMP) blijkt dat de populatie fluctueert, maar
gemiddeld genomen vr| stabiel is (figuur l). Regionaal wordt in Noord-
Holland achteruitgang gemeld. Op Texel werden in 1966 980 paren
vastgesteld en respectievelijk in I974: circa 700, 1988: 330 paar (Ruitenbeek
e.a., 1990). De landelijke resultaten uit het Broed Monitoring Project (BMP)
laten zeker geen dramatische daling zien (Anon, 1993). Bedacht moet worden
dat deze cijfers door een beperkt aantal plots worden bepaald, waardoor
schijnbare populatieschommelingen sneller kunnen optreden). In Zweden,
Finland en Engeland wordt er wel achteruitgang gemeld van de
broedpopulatie (Hustings, 1992).
Onderzoek uit Denemarken geeft aan dat achteruitgang samenhangt met:
- t het verdwijnen van de veebedrijven;
- 2 het afgesloten zijn van de stallen, dit geldt met name voor de
varkenshouderij en pluimveehouderij (Moller, 1983).
In Waterland is geconstateerd dat op bedrijven die stoppen de aantallen
afnemen of dat de soort zelfs verdwijnt. Dit laatste was bijvoorbeeld het
geval toen na bedrijfbeëindiging meteen al verbouwd werd. In de toekomst
zal door het verdwijnen van veebedrijven lvaarschijnlijk het aantal zwaluwen
aÍnemen"
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Figuur 2. De gemiddelde bezetting per kilometerhok 1992-93

1



Gienwaluw 32 (1994) nr.2 47

Dichtheid
De telling in 1992 is het meest volledig. Er broeden dat jaar gemiddeld 20.2
paar per 100 ha in Waterland. Op grond van deze gegevens behoort
Vy'aterland-Oost (5000 ha) tot de goede zwaluwgebieden in Noord-Holland.
Dichtheden van lO-25 paar per hectare worden in enkele veenweidegebieden
en kleinschalige polders gevonden zoals de Markerpolder, de Enge Wormer,
het Noorderveld en De Reef (Ruitenbeek e.a., 1990). Het gemiddelde voor
landelijke gebieden ligt echter onder de 10 (Teixeira, 1979).
Waar zitten de zwaluwen in Waterland?

Bezetting per kilometerhok
De gemiddelde bezetting van broedparen per kilometerhok (100 ha) varieert
van 0 tot 56.5 paar (figuur 2). De hoogste aantallen worden vastgesteld in
Overleek, ten oosten van Broek in Waterland, Rijper(dwars)weg en
Holysloot. Een hoge bezetting per kilometerhok wordt voornamelijk bepaald
door de aanwezigheid van grote kolonies en concentraties van veebedrijven.
Opvallend is hoge bezetting in de dorpen Holysloot, Ransdorp en
Zunderdorp. De meeste nesten worden vooral aangetroffen bij de
(melk)veebedrijven. Per adres bij particulieren broeden slechts enkele paren
(( 3 broedpaar). In Zuiderwoude en Watergang is de bezetting per
kilometerhok lager, wat waarschijnlijk veroorzaakÍ is doordat de
boerenbedrijven bijna uit het dorpsbeeld verdwenen zijn.

Koloniegrootíe
De aantallen per adres lopen uiteen van 0 tot maximaal 35. In 1993 zijn bij
negen potentiële zwaluw-adressen (6%) geen zwaluwen vastgesteld, in 1994
bij 10 (8%). Bij slechts één melkveehouder zijn in beide jaren geen
broedgevallen vastgesteld. De bedrijfsgebouwen waren dan ook hermetisch
afgesloten. Twee bedrijven scoorden in 1992 0, maar het jaar erop werden er
wel broedgevallen vastgesteld. Het aantal adressen met één broedpaar
daalden in.1993 van2l naar l3%. Bedacht moet worden dat een aantal van
dé adressen met één broedpaar in 1993 niet
De gemiddelde bezetting per adres in Vy'aterland is in 1993 toegenomen van
6.8 tot van7.2 broedpaar. De meeste adressen herbergen een klein aantal
broedparen. 58 procent van de adressen in 1992 en 1993 heeft minder dan
zes broedparen. We vinden de meeste broedparen in Waterland in de grote
kolonies. Bij de adressen met meer dan 10 broedparen Q3%) vinden de 6O

. procent van het totaai aantal gevonden broedparen. Dit is hoog vergeleken
rnet bijvoorbeeld gegevens uit de Achterhoek, daar werden 2,2 paar per
boerderrj gevonden rnet een maximum van 16 paren (Grotenhuis, 1985).
iVJeer cian 20 paren r.verclen vastgestelcl oB ecn aehftal rne]kveebedrijven, bij
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een loonbedrijf en een houtzagerij.
Per adres worden de broedgevallen meestal verspreid over een aantal lokaties
aangetroffen. Topper is de aanwezigheid van 27 bewoonde nesten in een
ligboxenstal.
Uit onderzoek is een relatie gebleken tussen de koloniegrootte en het totale
bedrijfsoppervlakte bij veebedrijven. Naast deze relatie, blijven de
uiteindelijke factoren voor de keuze van een broedplaats nog onduidelijk.
Mogelijk hebben de oudere en eerder arriverende mannetjes in een kolonie
een aantrekkingskracht op de later arriverende jongere vogels (Moller, 1983)

Nestlocaties
In 1993 is op 109 adressen de verdeling van de nesten (n:786) over de
verschillende nestlocaties (n:232) genoteerd. Broedende zwaluwen zijn
vooral vastgesteld in de stallen (in totaal 37%), in (machine)schuren Ql%)
en de hooiberg/hooischuur Q6%).
De meeste broedparen worden vastgesteld in de stallen (47Va). De
ligboxerstal neemt een groot deel voor haar rekening namelijk 31 procent. In
de hooiberg en -schuur is 24 procent van de bewoonde nesten aangetroffen en
in de schuren 23 procent.
De boerenzwaluw lijkt dus een voorkeur te hebben voor stallen. Naast veel
geschikte nestplaatsen hangt dit mogelijk samen met de voedselsituatie in de
directe omgeving van het nest. Door de aanwezigheid van vee zijn de vliegen
voor het grijpen. Soms wordt er ook gefourageerd in de stal.

Broedsucces
Op een aantal bedrijven zijn de bewoonde nesten gecontroleerd bekeken
(minstens I maal in de firee weken). Er zijn in totaal 6l nesten onder
controle geweest waarvan 96 procent van de nesten succesvol is uitgekomen.
Het broedsucces is dus hoog. Tot het moment van uitvliegen is er blijkbaar
nog weinig gevaar voor de jongen, temrj er een kat actief is. Uit onderzoek
in Denemarken bleek dat in de eerste weken katten de overlevingskans van
jongen kunnen verlagen (Moller, 1983).
Aanzienlijke sterfte vindt plaats vlak na het uiwliegen, tijdens de trek en in
de overwinteringsgebieden veroorzaakt door periode van slecht weer,
onvoldoende insecten, predatie. Zij hebben een groter effect op de
overlevingskansen van zwaluwen dan het broedsucces. Uit onderzoek is
bekend dat 70 tot 80 procent het eerste levensjaar niet overleeft (Cramp,
1988).
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Boerenzwaluwefi Martijn de Jonge

Experimenten
In de zomer van 1992 hebben we door goed te kijken naar het gedrag en de

plaats en expositie van nesten van de zwaluwen verschillende ideeën
opgedaan hoe wij de vestiging kunnen stimuleren.
In de winter van 199211993 zijn op elf bedrijven voorzieningen aangebracht
om de vestiging van Boerenzwaluwen te bevorderen. De volgende
voorzieningen zijn aangebracht: spijker (dubbel), zadel (om
elektriciteitsleiding te bevestigen), een plankje (1,5 cm dik, 20-30 cm lang,
5-10 cm breed) en kunstnesten. De laatste zijn door de Vogelbescherming ter
beschikking gesteld. Bij het plaatsen hiervan is op grond van de ervaringen
rekening met het volgende gehouden:
- de nestplaats moet zo donker mogelijk zijn;
- tien tot vijftien centimeter tussen het dak en de aanhechtingsplaats;
- de nestplaats is niet geverfd of gelakt;
- de voorzieningen zijn vooral boven de mes'tgang aangei:racht.
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Op ieder bedrijf zijn 5 series aangebracht. In totaal zijn 50 kunstnesten
opgehangen. De voorzieningen zijn zo verspreid mogelijk in de stal
bevestigd: voor- en achter de gording; verschillende hoogtes; op
verschillende afstand van de invliegplaats. Lichte plaatsenzljn zoveel
mogelijk vermeden. De voorzieningen zijn zoveel mogelijk in nieuwe stallen
aangebracht. Vaak wordt hier bij de bouw voor nieuw en glad materiaal
gekozen waardoor de zwaluwen minder geschikte nestplaatsen hebben.

De resultaten zijn positief. Met name de kunstnesten blijken in trek bij de
zwaluwen. Bij zeven bedrijven zijn de voorzieningen gebruikt, waarvan drie
in loopstallen die zeer recent zijn gebouwd (< 2 jaar).In totaal is in zeven
kunstnesten succesvol gebroed en zijn jongen uitgevlogen. In drie kunstnesten
is een aanzet geweest tot broeden. Op de kunstnesten is verder gebouwd met
modder en soms zijn ze gevoerd met veertjes. Blijkbaar heeft het vrouwtje
toch besloten in een ander nest haar eieren te leggen. Uit onderzoek blijkt dat
de vroeg arriverende (oudere) vogels, die zeer plaatstrouw zijn, meestal een
oud nest gebruiken. De laatkomers (de rweedejaars vogels) maken vaker een
nieuw nest (Turner, 1991).
De andere voorzieningen zijn duidelijk minder in trek. Op één bedrijf heeft
een paartje een nest gebouwd op een plankje. Het nest is waarschijnlijk
geplunderd door een Huismus (nestconcurrentie). De eieren lagen uit het
nest. Op een ander plan§e is slechts een randje modder gezet, maar is de
nestbouw daarna gestaakt.

De kunstnesten bevallen niet alleen de zwaluwen. Ook Huismussen vinden
deze kommen aantrekkelijk. In minimaal vier kunstnesten is door mussen
gebroed. Bijzonder is het succesvol broeden van een Witte Kwikstaart in een
kunstnest. Ook dit nest hing in een loopstal.
De voorlopige conclusie is dat de kunstnesten blijkbaar aantrekkelijk zijn
voor de zwaluwen. Niet gek natuurlijk, ook in andere stallen waar al veel
oude nesten zijn worden deze vaak jaar in jaar uit gebruikt. De nieuwe
voorzieningen hebben ook toekomst. Zeker de plankjes bieden
mogelijkheden. De zwaluwen maken namelijk bij het bouwen van een nest
gebruik van ondersteuning.

Slot
De inventarisatie van de Boerenzwaluw levert veel waardevolle informatie op
over de ontwikkeling van de broedpopulatie maar ook over de
nestplaatskeuze. Het onderzoek heeft aangetoond dat in ligboxenstallen veel
boerenzwaluwen kunnen broeden. In pas gebouwde stallen en schuren werken
de experimenten om het broeden te stimuleren positief.
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Ook in 1994 is de Boerenzwaluw weer geteld in Waterland en een lange
reeks van tellingen is noodzakelijk om werkelijk iets te kunnen zeggen hoe
het met deze soort is gesteld.
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HEMELVAART 1994 OP VLIELAND

Willem van der Waal

Woensdagochtend 11 mei was het weer zoyer, het is de dag voor
Hemelvaartdag en dan trekt de Vogelwerkgroep naar Vlieland. Deze
inmiddels hechte traditie blijft nog steeds bestaan, al gaat het op andere
VlilG-fronten ronduit slecht.
In dichte mist rijden we door Noord-Holland richting Afsluitdijk. Halverwege
deze dijk blijkt de zon sterker dan de mist en in Harlingen schijnt heerlijk de
zon.
Op de boot ontmoeten een aantal excursiegangers elkaar: de ploeg bestaat in
eerste instantie uit zes mensen. We vinden een plek met goed uitzicht en we
zien Toppereenden, Middelste Zaagbekken en enkele Dwergmeeuwen. Maar
eenmaal voorbij de blokkendam wordt het leeg. Pas op de zandplaat Richel
vlak voor Vlieland zien we de vertrouwde Grijze Zeehonden liggen.
Op het eiland huren we fietsen en we rijden naar de Lange Paal om de tenten
op te zetten. Een Zwarte Roodstaart zit op een vuilnisbak het afval te
scheiden tijdens ons avondeten. We maken na de afwas nog een wandeling en
tot slot van de dag wordt er gezellig geborreld onder het goedkeurende
geknor van de Houtsnip.

Hemelvaartdag, het is heel erg zonnig, lekker temperatuurtje, maar een harde
oostenwind doet de ogen tranen bij het turen door de verrekijker. Er is een
sterke Boeren-, Huis- en Gierzwaluwtrek. Een Barmsijs laat zich horen en
een Roodkeelpieper laat zich zien. Dit alles constateren we onder het ontbijt
en koffre op de camping. We fietsen naar de Kroonspolders, waar het
zeewater door de harde oostenwind tot aan de dijk is opgestuwd. Er is veel
steltlopergeweld: onder andere Kleine Strandlopers, Kanoeten en opmerkelijk
veel Bosruiters. We zien vier mannetjes Zomertaling. Over het Groene
Strand trok een 2e kalenderjaar man Slechtvalk naar Oost en dit dier gaf de
nodige discussie, welles/nietes. Welles won de strijd. Over een trekkende
Kramsvogel is men het sneller eens.
Geen trilling, damp of tegenlicht geeft kijkproblemen, maar de harde wind
maakt het kijken lastig. Dus zoeken we een duinpan op vanwaaruit we al
bruinbakkend en etend de vogels uitstekend kunnen worden bekeken. \Ve
lopen langs het militaire kamp terug naar het Posthuis, onderweg zoeken en
vinden we als gewoonlijk Addertong en Maanvaren. Van de hier
voorkomende orchissen is nog niet veel in bloei. Na een versnapering op het
terras keren we terug naar de camping. Als wij behalve het lokale broedpaar
van de Buizerd ook nog een naar Oost trekkende Buizerd zien staan we weel.
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bij de tenten. Er blijken nu elf vogelaars op de camping Íe zijn, een mooi
aantal. Iemand zeurt om een jonge, even dachten we dat ze Joop bedoelde,
maat ze blijkt tevreden met een glaasje jonge olifant. Na een gezellige
kennismaking gaat de hele bende naar de pizzeria. Onderweg laten we de
Rotganzen op het Westerveld ongelezen, zo'n 30 Noordse Gele Kwikstaarten
krijgen terecht alle aandacht. Er wordt natuurlijk naar de verschillen met de
gewone Gele Kwik gekeken en we zoeken ook nog naar een Roodkeelpieper.
Eenmaal bij de pizzeria worden er lekkere maaltijden verorberd en met
collega vogelaars ervaringen en tips uitgewisseld. Na dit Italiaanse avontuur
volgt nog een avondwandeling over het Wad dat grote rust uitstraalt. Grote
groepen steltlopers winnen onder lawaaiig geroep hoogte en trekken Noord-
Oostwaarts weg. Inmiddels is het donker en we zitten nog wat bijeen achter
het windscherm onder gemopper van een mopperende Houtsnip.

Vrijdag de Dertiende. Een heuse ongeluksdag! De zon schijnt volop en de
wind is krachtig, 7 B uit Oost en het is 18 graden. Bij de tenten vliegen wat
Sijsjes rond en na lliet ontbijt begint de ellende. Tussen de zwaluwen trekken
nu ook Oeverzwaluwen door. Maar het ergste komt nog! Er vliegt een
Boomvalk over, even later gevolgd door een vrouwtje (adult) Roodpoowalk
met daarachter weer een adult marmetje Torenvalk. En dat was de trek. Er
trok geen rover meer over. Sterker, er trok helemaal niks meer door.
Misschien zit de trek op de oostpunt? Dat gaan we onderzoeken. Via het bos,
waar \rye een prachtig pikzwart mannetje Bonte Vliegenvanger goed zien
komen we op de oostpunt. Behalve veel leuke plantjes zien we ook veel
Tapuiten en Paapjes. Gestrande trek heet dat. Op de punt zelf wordt er in een
duinpan geluierd en we worden getrakteerd op een laag overvliegende
Roodkeelduiker. Deze heeft ook geen trek meer en doet maar wat, net als
wij. Grote aantallen Noordse Sterns wel en zij trekken laag over zee
oostwaars. Het waait erg hard, de zon schijnt, vreselijk, een echte pechdag
dus.

Zaterdag 14 mei is het alweer. Het gezelschap is gisteren nog met een
persoon toegenomen en nu zijn er dus fwaalf. Nog steeds zon en harde wind.
Na alle ochtendrituelen fietsen we door de zeereep naar het Posthuis.
Onderweg worden we op de broedende Lepelaars gewezen die in de
Meeuwenduinen een stek hebben gevonden in een vochtige vallei met
kruipwilg en riet. Ze slepen druk met takken. Boven ons hoofd een prachtige
Bruine Kiekendief man. We stellen de scoop op in de luwte van de dijk die
de Kroonspolders van de Waddenzee scheidt en het zoeken kan beginnen.
Door de telescoop is een mannetje Morinelplevier te zien en we vergelijken
hern met de hern omringende Zilverplevieren. Het valt op dat de hdorinel zijr
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voeten liever drooghoudt, terwijl de Zilvers door het water rennen om aan
eten te komen. Na enig zoeken vinden we een tweede exemplaar. Door het
slechter wordende licht (trillingen, damp, tegenlicht) lieten we de Morinellen
voor wat ze waren en gingen verder. Over het eiland vliegt de hele tijd een
Visarend, van oost naar west naar oost naar west naar oost naar west, gek
word je van dat beest. Ook alle steltlopers op het wad werden er gek van,
evenals de meeuwen in de meeuwenkolonies. Steeds weer vliegen ze in
paniek op. De Visarend kon niet kiezen tussen Texel of Terschelling, dat was
zijn kwestie.
In het Bomenland horen we een Fluiter en zowaar twee keer een Barmsijs.
De wind neemt af en het voelt nu zomers aan. Terug op de camping was ik
het luie zweet van mijn lijf en terwijl ik onder de douche sta vliegt er laag
een Wespendief over. Een beschrijving van het dier wordt mij mondeling
meegedeeld, een tweede waÍunemer sttrurde mij later per brief een geheel
perfecte beschrijving. Nu was ik er zeker van dat ik de enige Wespendief van
dat weeken had gemist. Ik ga nooit meer op een camping onder de douche!
En Dik, bedankt voor de trap na, voor mij hoefde Pinlsteren niet meer.
Ondertussen zag Joop bij de Kroonspolders een zwart-wit gestreepte vogel in
golvende vlucht voorbij vliegen. Als beginnend vogelaar dacht hij eerst aan
een Grote Bonte Specht, maar die zijn in mei zeldzaner dan Hoppen op
Vlieland. Het was dus een heuse Hop, beginnersgeluk zullen we maar
zeggen! We lezen nu wel Rotganzen (ringen) op het Westerveld, terwijl er
ook zo'n 50 Noordse Gele, 3 Engelse Gele en circaT0 gewone Gele
Kwikstaarten rondrenden.
's Avonds bij de tent is het windstil. Knutjes, muggen en ook de Houtsnip
deden erg hun best, maar de lastige insecten waren alleen door wijn- en
jeneverdampen te verdrijven. Het was vreemd om nu in die stilte in slaap te
vallen. Alle natuurgeluiden drongen door tot in je slaapzak. Jammergenoeg
ook mijn snurkende buurman. Maar ik had Peter beloofd om zijn naam niet
te noemen. Vooral omdat een Rat zich dwars door zijn grondzeil had
heengevreten om zijn kaasvoorraad met een derde te verminderen. De nacht
daarop had hij de kaas uit voorzorg maar in zijn rugzak gestopt, de Rat zou
er z.o niet bij kunnen. Maar hij vond de kaas zo lekker dat hij de tweede
nacht zowel door het grondzeil als door de rugzak was heengevreten. Maar
om nou je verdriet om een paar gaatjes in gesnurk te vertalen ...

Zondag de 15e. Ja, ja, als de wind op de wadden wegvalt krijg je ander
weer. Bij het ochtendkrieken begon het te regenen, eerst zachtjes, mals dus.
Later niet mals meer, maar veel, heel veel. We besluiten de middagboot
terug te nemen en niet die van vijf uur. Droog wordt het niet meer. Dat had
dus elke vakantieganger bedacht: de boot wuls overvol en wie er niet meer op
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kon moest als nog wachten tot vijf uur. Gelukkig zaten wij alle twaalf aan
boord. Het leek wel een schip vol bootvluchtelingen. Ook de buitendekken
vol met mensen, nat als verzopen katten. Nog op de boot namen we afscheid
voor zover mogelijk en we hadden grote haast om door de stromende regen
in de auto's te komen. De excursie verwaterde dus aan het eind enigszins.
Maar ondanks de regenfinalae was het toch een prachtig weekend, vooral
toen dat na dit weekend bleek dat al het mooie weer (voorlopig) op was. De
zomer leek niet meer te bestaan.
In totaal zagen we in vier dagen 111 vogelsoorten. Met de Noordse en
Engelse Gelen en de halve Bonte Kraai mee waren het er ll3 tl2.

FIETSEXCURSIE ANKEVEEN

Joop van Helvoort

Op deze dag is door de excursieleiding de trent ingevoerd te laat te komen
door zijn of haar verrekijker thuis te laten liggen. Daarom vertrokken we een
kwartier na zeveren. Als eerste bestemming stond de Diemerzeedijk op het
prograrnma. Hier werd de 'verlate' start al direct goed gemaakt door Dick,
die de belofte van de Beflijster kon waarmaken. Zeker voor de beginnende
vogelaar zoals ik een lekkere binnenkomer. ook alle ander vogels zoals Grote
Bonte Specht werden mooi in het ochtendzonnetje gezet. Het begin van een
prachtige dag.
Voor nieuwelingen was de lucht vol verwarrend gekwetter, gefluit en
vogelaarslatijn. Maar de Nachtegaal klonk overal loud en clear overheen. na
de Diemerzeedijk werd de Vijfhoek overgeslagen. Daadkrachtig optreden van
de excursieleiding hield hier de groep voor het grootste gedeelte bij elkaar en
besloten werd dat het einddoel gehaald zou worden. in het stuk van de pen-
centrale naar Muiden stuitten we op de eerst Koekoeken en Buizerden. Vanaf
Muiden eerst het IJmeer bezocht om daar te lunchen en daarna verder gefietst
richting Naardermeer en Ankeveense Plassen waar we getuige waren van de
onderlinge avances en wederzijdse vijandelijkheden van de havik en de
Buizerd. Bij het Naardermeer slaagden twee Purperreigers er net niet in om
aan onze aandacht te ontsnappen. Overige scores waren o.a. Zwarte Stern,
Dwergmeeuw, en veel klein grut. Besproken maar niet gezien: Goudvink,
Buidelmees, Roerdomp, \Vouw(d)aap(e). Uberhaupt niet gescoord:
Omdat halverwege de middag donkere wolken zich samenpakten boven het
bereikte einddoel en de dag al genoeg had opgeleverd gingen we op weg naar
huis. In Weesp werd op onze trip dan ook gezegend door de weergoden met
een verfrissende regenbui.
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MET DE VERREKIJKER UIT HET ACHTERRAAM
Observaties van Jolanda Ebeling

Gertje Joukes

Ik woon hier nu 13 jaar. De eerste twee jaar heb ik er niet zo op gelet. Maar
toen ik ging sruderen en ik boven vaak achter mijn bureau zat, werd mijn
aandacht getrokken door een hoop heen- en weer gevlieg van Gierzwaluwen.
Vanuit de ramen aan de achterkant van mijn huis kijk ik tegen het dak aan

van een ander huis, vlak om de hoek. 's Zomers nestelen daar twee

Gierzwaluwgezinnen. Ik heb er geen zicht op, maar uit het af- en aanvliegen

maak ik op dat er aan de andere kant ook minstens één paar broedt.
Het oudste nest zit helemaal rechts, daar waar je die vogelpoep ziet. En
ongeveer tien pannen links daarvan zit een tweede nest. Eerst hebben daar

mussen in gezeten, maar die zijn er ook al niet veel meer, en zo hebben de
gierzwaluwen dat nest drie jaar geleden "overgenomen'. Dat tweede nest zou

heel goed van eenjong van het broedpaar uit het eerste nest kunnen zijn, die
heeft misschien een onderkomen dicht bij het ouderlijk nest gezocht en
gevonden.
Dat tweede nest is nu niet bruikbaar, want aan het eind van het vorige
broedseizoen is de dakpan eraf gevallen. Je kon toen wel goed naar binnen
kijken; er lag een hele laag hooi en ik dacht: waar halen ze dat vandaan! Ze
moeten dat hooi in de vlucht uit de lucht hebben opgepikt. Of misschien was
het nog van de vorige "bewoners", de mussen. Ik heb al een paar keer mijn
buurman - een Engelsman - aangesproken. Die heeft een plat dat grenst aan

het dak van de gierzwaluwen. Misschien kunnen \rye samen de dakpan weer
terugleggen zodat het nest deze zomer weer gebruikt kan worden. Maar die
man is zo moeilijk benaderbaar.
Bij dat linker nest kon je goed naar binnen kijken, want er miste een stuk aan

de pan. Als ik dan een Gierzwaluw naar binnen zag vliegen, pakte ik de

verrekijker. Na een minuut of drie-vier verschijnt dan dat koppie voor het gat

en kijkt hij of zij naar buiten. Hij vliegt niet meteen weg, het lijkt wel of hij
naar links en naar rechts kijkt: is de kust veilig? En dan schiet hij weg.
Allebei de ouders voeren de jongen in het nest, ze komen om en om
aanvliegen. Soms zijn er bijna-botsingen. Ze vliegen wel eens door elkaars
vleugels, maar de koppen raken elkaar nooit.
De laatste één à twee weken voordat de jongen uitvliegen zie ik hun kopjes
voor het gat verschijnen. Eerst de oudste en later nog een. Het zijn er
meestal twee. Je kunt zien dat het jongen zijn doordat ze nog veel wit rond
de snavel hebben. Oudere gierzwaluwen hebben dat niet, die hebben een kop
die vrijwel helemaal zwart is. Van voren hebben die jongen net een
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muizesnuitje, van opzij lijken het wel raketjes. Als er een ouder naar binnen
komt vliegen, zakt de hele bubs naar beneden en verlies ik ze uit het oog.
Ik heb het idee dat als de jongen groot genoeg zijn, de ouders hun leren
"toilet te maken". Je ziet zo'n ouder voor de ogen van de jongen zichzelf
"groomen", alsof hij ze uitnodigt ook zo te doen. Op een gegeven moment
poepen de jongen ook buiten het nest, dat hebben de ouders ook eerst
voorgedaan. Je ziet dan een heleboel gewriemel en geschurk, want de
vleugels en de staart zijn al behoorlijk lang. Als dan eindelijk de derrière
naar buiten steekt, is het poep, en dan draait hij weer naar binnen. Daar
komen die poepstrepen op de dakpan vandaan. Ik heb geen idee of de ouders
het nest schoonhouden als de jongen nog niet buiten de deur poepen, en hoe
ze dat dan doen. Nooit iets van gezien.
Bij het uitvliegen verlaat eerst de "oudste" het nest en een paar dagen of een
week later de tweede. Dan wordt het een hele drukte in de lucht, vooral 's
morgens en 's avonds. Je ziet dan achter elkaar gierzwaluwen op een
nestopening aanvliegen, ze blijven even bungelen, laten zich dan weer vallen
en vliegen weg. Allemaal onder luid gegier natuurlijk. Ze kunnen niet naar
biruren, want het is niet stil daarbinnen; de vogels die nog binnen zitten
maken ook heel wat lawaai, contactgeluid, om te laten merken dat de ruimte
bezet is, denk ik. Vroeger dacht ik dat het de uitgevlogen jongen waren die
af- en aanvlogen omdat ze weer terug na:u huis wilden. Maar nu heb ik het
idee dat ze samen overal langs gaan om zich in te prenten waar alle
broedplekken zitten. Een soort collectief geheugen. Het maalÍ wel een
speelse indruk wat ze doen, alsof ze ontzettend veel lol hebben. Er zit hier al
met al een hele kolonie; de afgelopen zomer vlogen hier zo'n honderd
gierzwaluwen rond.
Als de schemering valt hoor en zie je ze met z'n allen opstijgen; ze gaan dan
spiraalsgewijs steeds hoger en hoger en op een gegeven moment kunje ze
niet meer onderscheiden en is het plotseling stil. We weten dat ze in de lucht
slapen. Op ongeveer drie kilometer hoogte - boven het Usselmeer of zo -
hangen ze de hele nacht in de lucht en maken met z'n allen trage rondjes.
Maar waarom gaan ze op een gegeven moment naar boven? Aan het eind van
de dag vangen ze veel insekten en voeden ze hun jongen. Foerageren ze
daarna zelf! Zweven de insekten bij het vallen van de avond naar boven en
gaan ze daar achteraan? Daar denk ik dan over, maar ik weet het niet.
Niemand weet precies wat gierzwaluwen allemaal uitvoeren en waarom. Ze
zijn moeilijk te observeren en te tellen. Ze zijn in de zorner vooral 's
morgens en 's avonds in de stad, om te broeden of de jongen te voeren, maar
in het nest kun je ze meestal niet zien en buiten vliegen ze met grote snelheid
rond en door elkaar heen.
Ik weet bijvoortreeld ook niet hoe de gierzwaluwen paren vorÍnen. lvlisschien



58 Gienwalw 32 (1994) nr.2

hebben ze dezelfde partner als voorgaande jaren, of ze vinden elkaar op de
trek naar het noorden. De eerste keer dat er een Gierzwaluw het linker nest
bimenvloog, was een paar jaar geleden. Dat was aan het eind van het
broedseizoen, ongeveer de derde week van juli. Een paar dagen later had hij
blijkbaar een maatje gevonden, want toen vlogen ze met z'n tweeën op het
nest at de een vlak na de ander. De tweede moest zich laten terugvallen,
maar die had zich inmiddels de weg laten wijzen. Hij of zij vloog een rondje
en verdween toen ook in het nest. Ik heb ze toen een poosje niet gezien, dus
ze waren daar echt plannetjes aan het maken.Het rechter nest is altijd het
eerst bezet. Bij het linker nest gaat het - wat later - hetzelfde.
Ik heb zelf een nestkastje aan de achtergevel hangen. Daar heb ik een dot
paardehaar in gedaan, om de gierzwaluwen de indruk te geven dat het nest al
eerder is gebruikt. Dan gaan ze er sneller in. Mijn buurvrouw rechts heeft
meer ruimte om nestkastjes op te gangen dan ik. Ik heb al een paar maal
voorgesteld dat te doen. Ik kan ervoor zoÍgerr dat ze gratis kastjes krijgt en
dat er ook nog iemand is die ze voor haar ophangt. Maar ze heeft altijd weer
uitvluchten. Dan is er weer dit, dan weer dat of dan zou het weer niet van de
huisbaas mogen.

Tekening Peter Huigen

M§n grootste zorg is nu: moet ik wat doen aan die gevallen dakpan of niet.
Want stel dat het me lukÍ die pan weer op z'n plaats te krijgen en er gaat een
paar in broeden. Als dan de eigenaar van dat huis tegenover mijn
aelhterramen in de zomer de zaak ineens gaat slopen, want hij heeft een
sloopvergunning, dan zullen de ouders vluchten en gaan de jongen dood. Ik
denk elgenlijk dat ik er voorlopig maar niets aan moet doen.



Gienwaluw 32 (1994) nr.2

WAARNEMINGEN MAART T/M MEI 1994

Peter Scholten

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode maart tot en met mei
1994. Waarnemingen over de periode juni tot en met augustus uiterlijk 15
september zenden naar Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV
Amsterdam.

ó:man
? : vrouw of vrouwelijk kleed
@ = overvliegend of rondvliegend
.! = gehoord (zingend of roepend)
-> : vliegrichting

Kuifduiker 04-03-94 en 05-03-94 2 exemplaren omgeving Mauritskade,
Zeeburgerpad, Funenkade. Op 06-03-94 was hier nog I exemplaar
aanwezig. Diverse waarnemers
01-01-94 I Haven ballast VOD
14-03-94 I Oeverland Nieuwe Meer PMA
l9-M-94 I Oe'terland Nieuwe Meer PMA
29-M-94 I Eendrachtpolder
melanistisch exemplaar PTA
Ot-04-94 I ZZW GeinIIMD
19-04-94 lW Kinkerstraat PKU
30-04-94 I NO Bredeweg Vy''meer WWA
01-05-94 I O Frankendael t.p.->O RVL
27-02-94 2 WZW Vijftroek VOD eerste
waarneming (zie ook vorige Gierzwaluw) VOD
tot 27 -02-94 aanwezig Gemeenschapspolder
/Overdiemerpolder VOD
tot 27-02-94 aanwezig Overdiemerpolder VOD
23-04-94 1 Binnengouw Waterland WWA +

Blauwe Reiger

I-epelaar

28-04-94 2 Waterland t.h.v. Ydoorn I in groep
Rietgans FLO
Gein III 2 groepen VOD laatste
waarneming
Binnengouw Waterland WWA
Bullewijkerplas AST
PEN centrale VOD
GeinIIMD
Vijftroek -) 2x2paar VOD
Vijftoek VOD

Brandgans 30-03-94 ,!O NO

59

Geoorde Fuut
Roerdomp

Purperreiger
Ooievaar

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan
Kleine Rietgans
Lydia Haafkens
Indische Gans

Rotgans
Smient
PUlstaart

20-04-94
01-05-94
20-02-94
25-02-94
27-02-94
06-03-94

I
1

1

4
8
8

N

wzw
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Zomertaling

Krooneend

Toppereend

Brilduiker
Nonnetje

Middelste Zaagbek

Grote Zaagbek

Wespendief

Zwarte Wouw

Rode Wouw

Bruine Kiekendief

Blauwe Kiekendief

ll-04-94
23-M-94
23-M-94

t4-03-94
1644-94
20-M-94
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Excursiepad PMA
Binnengouw Lydia Haafkens WWA
Osdorper Binnenpolder PTA,
JBL eerste waarneming
Jozef Israelskade FVI
Marken FVI
Waterland Peerenboom buitendijks

wwA
Vijfhoek VOD
Binnenbraak FVI
Marken FVI laatste waarneming
Ymeer/Krijgsman VOD
Binnengouw FVI laatste waarneming
Vijfhoek VOD
Vijfhoek RVL
Vijfhoek lJmeer WWA
VijÍhoek VOD laatste waarneming
Nieuwe Meer PTA
Nieuwe Meer IrfA
Gouwzee FVI
Marken FVI laaste waarneming
Stephensonstrat GKE
Flevopark RVL
Vijftrcek RVL
Rrjperweg FVI
Station Strandvliet RVL+Guido Keijl
Flevopark RVL
Rijperweg FVI
Vijfhoek VOD
Artis WWA
Oeverland Nieuwe Meer slaapplaats

PMA
Oeverlanden Nieuwe Meer en Westelijk Havengebied

I Gein III/IV jagend VOD
I Gein III/IV jagend VOD
I Gein III jagend VOD
5 Oeverland Nieuwe Meer PMA
4 Oeverland Nieuwe Meer PMA
I Weiland Meerzicht PTA
4 Oeverland Nieuwe Meer PMA
I Bretten bij MC PTA
3 Oeverland Nieuwe Meer PMA
I Excursiepad A'damse Bos PTA
I Bretten Groote Braak PMA
I N Oeverland Nieuwe Meer PMA
I Diemerzeedijk roepend PRU
2 Diemerzeedijk broedend CCJ{

5

I
2

2
1

I

t2-03-94
t2-04-94
28-05-94
20-02-94
03-04-94
12-03-94
t6-u-94
22-M-94
22-U-94
o743-94
2s-03-94
31-03-94
t&94
23-M-94
244-94
24-M-94
1745-94
23-M-94
24-M-94
27-04-94
05-03-94
29-03-94
30-03-94

territoria:
02-12-93
t3-t2-93
28-01-94
o7-03-94
I 1-03-94
t3-03-94
L4-03-94
18-03-94
2t-o3-94
30-03-94
t2-M-94
2r-03-94
n-B-94
01-04-94

l5
2
I

81

1

4
I
I
I
I
2

t2
2
I
I
3N
3ZO
I
I
IZ
tzw
lzw
6

EIav&
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Sperwer
Buizerd
Smelleken

Boomvalk
Slechtvalk

Kwartel

Kluut

Kleine Plevier

Bontbe§levier

Goudplevier

Zilverplevier

Kleine Strandloper
Temmincks Str.loper

Bonte Strandloper

6t

lO-04-94 I N Srephensonsrraat baltsend GKE
24-04-94 2 Diemerzeedijk/Muiden RVL
27-04-94 I Rijperweg FVI
Van de Havik zijn twee territoria bekend geworden.
Tenminste twee territoria in de regio.
Naast veel doortrekkende exemplaren is er 1 broedgeval gemeld.
03-12-93 I W Gein III VOD
16-04-94 I Marken FVI
23-04-94 I Peerenboom Waterland + Lydia

Haafkens*WWA
'24-M-94 I Kinselmeer jagend op Watersnip FVI
l1-05-9t I omgeving Uitdam FVI
22-U-94 I VijÍhoek WWA eerste waarneming
l4-Ol-94 I N Gein III/Gein en Gaasperpolder

jagend VOD
1641-94 I Diemerzeed{k in PENpaal VOD
05{3-94 1 Ransdorp kwam uit richting Udoorn

\rywA
26-03-94 I NW Vijftroek wsch 3e kj VOD
06-04-94 I Oude Vennen FVI
27-05-94 I Poppendanrmergouw gehoord

FM+D.Tempelman
10-03-9{ 4 De Braak PTA, PMA eerste

waamemmg
05-04-94 2 Osdorper.Binnenpolder IBL eerste

waaflremrng
Na deze datum regelmatig Osdorper Binnenpolder, Diemen
Noord, Golfterrein De Hoge Dijk, Penbos en Houtrakkerhoek.
16-04-94 6 Penbos RVL. Hoogste aaÍttz.l deze

periode
Aetsveldse polder VOD
Marken FVI
Gein III VOD
GeinIIMD
Osdorperbinnenpolder PDR
De Batterij CCR
Spaarnwouderveen/De Batterij PTA
Osdorper Binnenpolder PTA
De Nes Waterland PSC
VijÍhoek VOD
Weiland Meerzicht niet broedkleed
PMA
Osdorper Binnenpolder PtA
Rijperweg FVI
Marken FVI
Marken FVI
De Nes, Waterland FVI

02-02-94
t6-u-94
28-05-94
29-O5-94
1s-05-94
04-05-94
04-05-94
10-05-94
06-03-94
06-03-94
16-03-94

24-03-94
3l-03-94
3t-03-94
r6-04-94
16-04-94

700
2500

2
8
I
3

2
2
0
2

I

5

2t
2

tt2
32

NNO
NNO

wzw
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Kemphaan

Bokje

Houtsnip

Grutto

Uslandse Grutto

Regenwulp
Zwarte Ruiter

G,r,ne.npootruiter
lVitgatje
Bos:rLriter
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L9-04-94 32 De Nes, Waterland FVI
l9-M-94 22 Rijperweg FVI
20-04-94 30 Waterland oost WWA
22-04-94 I Rijperweg FVI
04-05-94 50 SpaarnwouderveeÍ/De Batterij PTA

hoogste aantal. Veel waarnemingen
van de Osdorper Binnenpolder,
Houtrakpolder.

28-M-94 I Nieuwe Gouw (omgeving Ransdorp)
FVI

1442-94 I GeinIIMD
15-02-94 I GeinIIMD
17-02-94 8 Gein III VOD
19-02-94 I Gaasperplas zuidoever VOD
20-02-94 I Haven ballast VOD
2l-02-94 I Centraalpark Gaasperdam VOD
22-02-94 I GeinIIMD
25-02-94 I GeinIIMD
26-02-94 2 Vijftroek 2xl ex VOD
05-03-94 I Gein III VOD
07-03-94 2 Oeverland Nieuwe Meer PMA
ll-03-94 2 Oeverland Nieuwe Meer PMA
1443-94 1 Oeverland Nieuwe Meer PMA
18-03-94 1 GeinIIMD
2143-94 I W Oeverland Nieuwe Meer PMA
g2-W94 I Gein UI AST
2642-94 eerst€ waarnemng: 126 exx Gein III verdeeld

over l0 groepen VOD 11 exx NNO Vijfhoek
VOD en 60 exx Broekzijdsepolder AST

12-03-94 250 Bullewijkerplas W§C hoogste aantal
16-04-94 66 De Nes, lffaterland FVI
l9-M-94 17 De Nes, Waterland FVI
20-0/,-94 I De Nes Waterland WWA
20-0/,-94 3 De Nes, rilaterland FVI
doortrek van 16{4-94 Um 08-05-94
19-M-94 1 Binnengouw FVI
2l-0/,-94 2 Osdorperbinnenpolder PDR,

JBL
23-M-94 I Uitdam + Lydia Haafkens WWA
24-U-94 I Golfterrein De Hoge Ddk WSC
25-U-94 I Osdorper Binnenpolder PTA
04-05-94 3 Vereenigde Binnenpolder CCR
07-05-94 I Uiterdijken PDR
1l-05-94 I Osdorper Binnenpolder JBL
doortrek van 16-04-94 t/m 15-05-94
doortrek van l1-04-94 t/m 04-05-94
doortrek van l3-O1-94 tim 16-05-94
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Oeverloper

Zwartkopmeeuw

Dwergmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Vidief
Zwarte Stern
Tortelduif

Halsbandparkiet
Koekoek
Gierzwaluw

IJsvogel

Hop
Kuifleeuwerik

Boomleeuwerik
Oeverzwaluw

Boerenzwaluw

Fluiszwaluw

t6-M-94 2+4+16
22-M-94 13 N
04-05-94 2

07-05-94
25-O5-94
3l-05-94
22-M-94
2t-04-94
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EntrepotdoUBinnenkadijk WWA
eerste waarneming
Centraal Station vloog moeizaam
waarschijnlijk niet in orde TEG
Marken I +6+8+12+25 FVI
Blijkmeer Waterland WWA
Binnenkadijk WWA
Weiland Meerzicht juv : 2e kj PMA
GeinIIMD
Amstel t.h.v. Omval +Guido Keijl
RVL
Excursiepad PMA
Osdorperbinnenpolder aanwezig Vm
15-5-94 PDR, JBL
Oeverland Nieuwe Meer PMA
Oeverland Nieuwe Meer PMA
Oeverland Nieuwe Meer PMA
Bullewijkerplas WSC
Bullewijkerplas PTA
Verkeersplein Holendrecht broedend
M. de Jonge+RVL
Marken FVI eerste waarneming
Gemaal Halfweg PTA
Gemaal Halfweg PTA eerste
waarneming
Gemaal Halfweg PTA
Ruigoordweg/Oceanenweg PMA
NieuweOosterbegraafplaats RVL
Bretten PTA eerste waarneming
Volkstuinen Groote Braak PMA
eerste waarneming
GeinIIMD
GeinIIMD
Diemerzeedijk/Akkerswade VOD
GeinIIMD
GeinIIMD
PEN centrale VOD
Diemerzeedijk NZI
Metrostation Gein AST
Sporthal Reigersbos AST
Vijfhoek VOD
Holysloot FVI eerste waarneming
Bullewijkerplas in oeverzwaluwwand
(15 v.d. 110 gaten) AST
Diemerzeedijk/Kruitfabriek EVO
eerste waarneming
Binnengouw FVI eerste waarneming

23-04-94

02-05-94

l6-@-94
20-04-94
22-M-94
l6-03-93
26-03-94
03-@-94

l l-04-94
2t-M-94

52N
9

3l NW
2
I WNW
1

IN

26-04-94
28-0/.-94
28-U-94
30-04-94
03-05-94
05-05-P4

w
o
NW

2

2
I
I
2
I

paar2

w
2
I
5

2
I

2
I
I
I
I
I
I
I
I
I

03-t2-93
27-12-93
0l-01-94
05-02-94
r6-02-94
l8-02-94
23-05-94
30-03-94
05-04-94
27-02-94
3 l -03-94
23-05-94

ZW

26-03-94

20
l5 paar

I

72t-44-94
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Boompieper

Waterpieper

Oeverpieper
Gele Kwikstaart

Noordse Gele Kwikst.

Grote Gele Kwikstaart
Rouwkwikstaart

Nachtegaal

Blauwborst

Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

Paapje

Tapuit

Beflijster

Krar:.rsvogel
Kopr;.rwiek
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23-04-94
23-U-94
25-04-94
03-05-94
03-05-94
05-05-94
l8-05-94

FVI
voD
VOD
wwA
wwA
voD
FVI

tot half april maximaal 25 exemplaren op slaapplaats in de
Oeverland Nieuwe Meer PMA
27-03-94 3 Diemerzeedijk CCR
30-03-94 j Oeverland Nieuwe Meer PMA eerste

waarnemmg
27-04-94 114 Groote lJpolder hoogste aantal op

slaapplaats PMA
14-0É,-94 l0 Diemerzeedijk CCR
03-05-94 2l Vijfhoek WWA
12-05-94 8 Zuiderwoude FVI
14-05-94 2 Buitengouw FVI
L7-05-94 8 Binnengouw FVI
04-03-% I Lutkemeerpolder JBL
04-03-94 l-2 I-utkemeerpolder JBL
28-M-94 I Lutkemeerpolder JBL
2044-94 I Vogeleiland A'damse Bos PTÀ eerste

waanremrng
28-03-94 I Bretten bij MC PTA eerste

waarnemmg
28-03-94 I Gein III VOD eerste waarneming
24-M-94 I Diemerzeedijk RVL eerste

waarnemrng
26-o4,-94 I GeinIIMD
28-U-94 I Station Abcoude AST
02-05-94 I Schimmelp. v. OyweweC JBL
08-05-94 I Gein III AST
10-05-94 I Uiterdijken PTA
O2-O4-94 I Amerikahaven PTA
16-04-94 2 Marken FVI
23-M-94 2 GeinIIMD
30-04-94 5 Gein III AST
03-05-94 I Diemerzeedijk VOD
0l-04-94 I GeinIIMD
16-04-94 2 Marken FVI
22-M-94 2 Vdfhoek WWA
23-04-94 4 \Mestelijk Havengebied PrtA
23-04-94 2 O Gein IV VOD
28-M-94 3 Eendrachtpolder JBI-
20-04,-94 12 O Oeverbos-west PMA laatste

waarnemlng

I
l0
2

2
7

I
I

Z
N

NS station R. Irguyt med.
Gein III/IV
Gein III
Vijfhoek
Vijfhoek
Gein III -r
Zuiderwoude í
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Sprinkhaanzanger

Snor

Rietzanger

Bosrietzanger

Kleine Karekiet
Grote Karekiet

Spotvogel

Braamsluiper

Grasmus

Tuinfluiter

Zwartkop

Fluiter

ïiftjaf
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08-04-94

24-M-94

Na 27 -02-94 overal waargenomen.

Brettenpad MCA zang PMA eerste
waarneming
Houtrakkerhoek PDR eerste
waarneming
Vijfhoek zang FVI
Gemaal halfweg PTA
Vijfhoek VOD
Bretten Groote Braak PMA
Diemerzeedijk zang 3-4 exx RVL
Bretten MCA PTA eerste
waameming
Spaamwouderveen/De Batterij PTA
eerste waameming
Bretten PTA eerste waarneming
Ydoorn PTA
Ooster Ae zang FVI
Uitdammer Die zang FVI
De Hoge Ddk AST eerste
waameming
Diemerzeedijk WWA eerste
waarneming
Diemerzeedijk gehoord RVL eerste
waarneming
I er Westelijk Havengebied PTA en
1 ex Westgaarde JBL eerste
waarneming
GeinIIMD
J. Ligthartstraat PDR eerste
voorjaarswaarneming
Sloterpark omgeving heuvel PMA
Bij lmerweide/Gaasperdammerweg

LST
GeinIIMD
GeinIIMD
Diemerzeedijk CCR
GeinIIMD
Vijfhoek VOD

Excursiepad PTA eerste waarneming
Oeverbos PMA
Bernhardpark LST
Lutkemeerpolder JBL
NieuweOosterbegraafplaats RVL
Linnaeuskade LST
Oeverland Nieuwe Meer PMA
Braak PTA
Oeverland Nieuwe Meer PMA

1

I

0
I
I
I
4
I

I

I
I
I
I
I

2

1

29-04-94
29-M-94
03-05-94
03-05-94
07-05-94
28-03-94

28-04-94

20-04-94
05-05-94
t4-05-94
18-05-94
05-05-94

22-04-94

24-04-94

23-U-94

27-12-93
30-03-94

28-O4-94
t4-05-94

1 1-01-94
08-02-94
t8-02-94
25-02-94
27-02-94

I
I

Fitis 28-01-94
Vuurgoudhaantje ll-03-94
Grauwe Vliegenvanger 03-05-94

I 1-05-94
31-05-94

BonteVliegenvanger 23-U-94
Baardmarmetje 07-03-94

10-03-94
I 1-03-94

I
I
I
I
I
I
à
2

à
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Zwarte Mees

Boornklever

Buidelmees

Wielewaal

Roek

Bonte Kraai
Raaf
Europese Kanarie

Srjs

Bamlsijs
Kr'isbek
I.Ísgrrs

2t-03-94
30-03-94
20-04-94
24-O4-94
10-03-94

18-03-94

22-03-94
3t-03-94
02-04-94
20-05-94
20-03-94

09-05-94
1 t-05-94
L2-05-94
t6-05-94
19-05-94
20-05-94
23-O5-94
29-O5-94

30-05-94
3l-05-94

2t-v)-94
24-02-94
l9-03-94
03-M-94

l6-04-94
05-05-94
05-03-94
2t-03-94
27-03-94

09-0r-94
D-A-M
25-03-94

05-03-94
27-02-94
05-03-94
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0 Oeverland Nieuwe Meer PMA
2 Excursiepad PTA
) Binnengouw Waterland WWA
I Brettenpad PDR
I Nieuwe Oosterbegraafplaats *Guido

Keijl PRU
1 Nieuwe Oosterbegraafplaats *Guido

Keijl PRU
1 GeinIIMD
) Frankendael WWA
j Oosterbegraafplaats WWA
1 Vogeleiland PTA
) Diemerzeedijk PRU+Guido Keijl

eerste waarneming
1 Amerika A'damse Bos PTA
) Amerika A'damse Bos JFR
I Koenenbos A'damse Bos JBL
I Amerika A'damse Bos PTA
I Sloterpark Allendelaan PMA
1 Amerika A'damse Bos PTA
I Amerika A'damse Bos PDR
1 Amsterdamse Bos ten o. van P4O en

brug 564 PMA
I Amerika A'damse Bos PTA
3 Amstelveense Poel A'damse Bos

wwA
3 Snelleveldstraat WSC
5 Tafelbergweg WSC
2 Tafelbergweg WSC

8 nesten WeespertrekvaaríSpaklerweg
RVL+Guido Keijl

1 Tafelbergweg WSC
25 nesten A2 afrit Abcoude RVL+M de Jonge

I Kinselmeer/Blijkmeer WWA
1 AMC ADI
I Diemerzeedijk t.h.v. schietterrein

PRU
80 NS terrein A'damse Bos PDR

aanwezig Westgaarde JBL
60 Dirk Bondpad Sportpark Ookneer

PTA
I ZW Vijfhoek VOD
3 Zltl Vijfhoek VOD
t ZW Vijftoek vOD



ADI
AST
BUH
ccR
DBA
EVO
FLO
FVI
GKE
JBL
JFR
I-ST
LVE
MIO
MKR
NZI
PDR
PKU
PMA
PRU
PSC
PTA
RVL
TEG
voD
wsc
wwA
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De waarnemers waren dit keer:

67

THE FAR SIDE doorGARyLARsoN

"Zo luitjes, revcrtrlekkctr owreen kyartiertie
naar Artarctica. AIs ieEald detrkt dat-ie in óe

vcrkeeÍde groep zit, moet-ic ,t nu zeggen."

A. Dietrich
Adry Streefland
Alexander Buhr
Claude Crommelin
Dutch Birding Association (vogellijn)
Evert Voogd
Frits Lobel
Frank Visbeen
Guido Keijl
Jan van Blanken
Johan Frieswijk
Ludger Stuijt
L. v.d. Veen
M. de Jonge
M. Kramer
N. Zijlmans
Piet de Droog
Paul Kuiper
Paul Marcus
P. Ruiters
Peter Scholten
Paul Tak
Ruud Vlek
Ton Eggenhuizen
Vogel Overleg Diemen
Will Schep
Willem v.d. Waal

-@-(@_
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ONTVANGEN LITERATUUR APRIL-JUNI 1994

Ruud Vlek

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

Amsrerdams Milieu (Miliettcentrum Amsterdam) 4e jrg. nr. 3, juni 1994.
Themanummer Amsterdam groen. O.m. over heÍ Amsterdamse Bos. Hier broedden n 1994 3 p. Sperwers,
Croene Specht?

Afdeling voorlichting en externe betrekkingen van de gemeente Amsterdam, Gemeente
gaat overlast aanpakken: Amsterdamse duiven 'aan de pil'. Stadsnieuws maart/apnl §94.

H. Bruns, Das Problem der verwilderten Haustauben in den Stiidten. Biologische
Abhandelungen, Heft 17. Aus der Staatliche Vogelschutzwarte Hamburg, Institut fiir
Angewandte Vogelkunde, 1959.

Bosbericht (uitg. Stedelijk beheer Amsterdamse Bos) nr. 2, mei 1994.
- De Blauwe Reiger als broedvogel in het Amsterdamse Bos. Toename van 9l p. in 1989 tot 153 p. in 193
(gegevens A.A. Blok).
- Het Vietnamweide-drama. rilelhouder Saris proostend (sic!) op de aanleg van een tenniscomplex. Eén
tÍoost: een heus wetlandje.

Bosbeicht. sp€ciaal nummer t.g.v. het 60-jarig jubileum van het Amsterdamse Bos, juni
1994.
- Meer kans vooÍ DaluuÍ, naar recreatie blijft belangrijker. Verslag van een symposium over de bevordering
van de natuur in het Amsterdamse Bos. J. Reijnders vond )500 soorten paddestoelen, F. van Vliet 8
soorten vleermuizen, P. Marcus belichtte de waarde van de oeverlanden van het Nieuwe Meer voor
rietvogels en M. Melchen de bedreigde populatie ringslangen van de Amstelveense Poel. Het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek presenteerde een plan vooÍ omzetting van 250 ha. bos met meer var:iatie voor flora
en fauna. Wanneer de gemeenteraad het plan goedkeurt, kan er in 1996 uitvoering aan gegeven ga.an

worden-

P. van den Br;rg, Zou het ooit nog wel goed komen met Amsterdam? De Volkskrant 29
juni 1994.
"Als derde debàcle is er nu de Vietnamweide in het Amsterdamse Bos. Daarover heeft de president van de
rechtbank maandag gezegd dat heien op de weide onwettig is en derhalve onmiddellijk moet worden
stopgezet. (...). Ex-wethouder Sads (GroenliDks) is verantwoordelijk voor het oneindige geharrewar rond
de Vietnamweide, waaÍ een prestigieus temispark moet komen, dat elders plaats moet maken voor
nieuwbouw van de ABN Amro".

S. Braaksma, De Kemphaan (Philomachus pugnax I) als broedvogel in Nederland.
(bli.lkens gegevens tlm L954 bekend bij de afd. Natuurbescherming en Landschap van het
Staatsbosbeheer).
Bevat enige gegevens m.b.t. vroegere kampplaatsen vm Kemphanen rond Amsterdam, in 1947-1954, Er
wÀïen lucfl toumooiveldjes in Amsterdam-West, am de Diemerzeedijk en in \Vaterland.

S"M" Oarthoff, De Ooievaars op Linnaeus (1888-1897). De Natuur in! 2e jrg., 1897 p
x60.
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Over het broeden van 2 paar Ooievaars in de Watergraafsmeer eind vorige eeuw. Vanaf 1888 (tot + 1900?)
broedde jarlijks een paar op Frankendaal. De eerste Ooievaar arriveerde daar rond 12 maart (uiterste data:
21 febr.- 30 mrt.). Gemiddeld bracht dit paar jaarlijks 3,7 jongen groot. Terzelfder tud broedde een paar op
de Kruislaan, ten oosten van de kruising met de Middenweg-
(vgl. hiervoor ook J.H. Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een pael m de kroon van Amsterdam, 1948, p.
212,221 en259).

H. Groot, Verslag vogel-inventarisatie Ruigoord 1993. t p. Roerdomp, I p. Porseleinhoen,6T p.
Blauwborst, 1 p. Noordse Nachtegaal, 3 p. Buidelme.es, 28 p. Rietzangers. Dit terrein en Ruigoord zelf
moeten wiiken voor de nieuwe Afrikahaven.

J. Holtslag & P. IJpelaar (Buro Ekostad), Hazen in de Watergraafsmeer. Een
stadsecologische visie op de Watergraafsmeer. Nota i.o.v. J. Dijk, raadslid Groenlinks
Watergraafsmeer. Amsterdam, januari 1994.

F. Koster, Langs de Ildijken. In: Handelsblad?, +1937

C.M.L. Kouw, Waamemingen omtrent Roeken en Bonte Kraaien in 't Muiderbosch te
Amsterdam.
De Natuur in! 3e jrg. (1898) p. 28-3O en 6l-62. ln 1897 32 nesten in het Muiderbosch en 47 langs de
Linnaeusstraat. In 1898 ten minste 230 nesten in het Muiderbosch; van gemeentewege werden ten minste 50
nesten am de Limeusstraat/(Oude) Oosterbegraafolaats tot 2x uitgestoten. Vm dag tot dag is in het
voorjm vm 1897 en 1898 de nestbouw bijgehouden.
C.M.L. Kouw, Roek contra Bonte Kraai. De Natuur in! 3e jrg., 1898 p. 25-26. In 1897 9 p. Roeken op de
Mrinewerf-

D. & E. Lack, The breeding biology of the Swift,4pus apus. The Ibis vol. 93 nÍ. 4,
october 1951.
Overzichtsaíikel over de studie van het broeden van Gierzrvaluwen te Oxford, Ëngeland door het echtpaar
Lack, 1946-1951.

H.F. van der [re, Het broeden van de Krooneend Netta rufina (Pallas) in Nederland.
Amoeba jrg. 2l m. 9, sept. 1942.
Over de ontdekking door Amsterdamse vogelwaarnemers van het broeden van 3 p. Krooneenden op de
Botshol in meíljrni 1942.

M. de Roever & Th. Baart, Een plaats van rust en bezinning. 100 jaar Nieuwe
Oosterbegraafplaats. kiden, 1994. Historie en fotografie van de lommerrijke begraafplaats, met een
kort hoofdstuk over de flora en fauna.

J. Simons & L. Ienoir, De Westpoort bij Amsterdam: een belangwekkend natuurgebied,
opnieuw bedreigd. De lrvende Natuur jrg. 95 w. 2, rnaaÍt 1994, p. 36-42. OverzichrsaÍtikel
over de flora en avifauna van het Westelijk Havengebied.

J.E. Sluiters, De vogelparadijzenvan Waterland en Zaanstreek. In K. Hana (samenst.),
Zwerven benoorden het IJ, uitg. AN\ryB, Assen 1942.
J.E. Sluiters, Geheimzinnige rietbewoners. De W'ielewaal 18e jrg. nr. 6, juni 1952. over
de waarneming vm Waterral, Porseleinhoen en Kleinst \ryaterhoen op een Amsterdams opspuitterrein, in
september (sine anno, 1936 of 1943).

J.E. Sluiters, De trek van de Kleine Strandloper Calidis minuta (Leisler). De rily'ielewaal

2'!,e jrg. nr. 3, maart 1955.
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Vgl. voor Sluiters' studie vm vroeger bij Amsterdam doortrekkende 'stints' mk Ardea jrg. 25, 1936 en 33,
t944

L. Sruijt, Ludger's gevogelte. Serie artikelen over vogels in Amsterdm-Oost, in Wijkkrant Trmsvaal

I le jrg. nr. i0, dec. 1992 en 12e jrg. nrs. l-10, jan.-dec. 1993.

I. Kuifeenden in de Ringvaart. II. De Wilde Eend. III. Meeuwen. IV. De Fuut (2 p. Trmsvaalkade). V. De

Merel (60 p. Transvaal- en Oosterparkbuurt). vl. De Giezwaluw (langs oosterpark, Eikenweg, op

Beukenplein en Kastanjeplein, Ringdijk en Stadsdeel- kantoor, Limaeusstraao. VII. De Meerkoet (op de

Trmsvaalkade in 1992 4 p. met 8 broedsels en 36 jongen; in 1993 8 p.).
VIII. De Putter (Transvaalkade/Schalk BurgerstÍaat). IX. Spreeuwen (slaapplaats op de Rioolzuivering
Zeeburg, en tot +1991? rotonde Amstelstation). X. De Halsbmdparkiet (;l 25 ex. Watergraafsmeer,

broeden in Oosterpark niet zeker). XI. Stadsduiven.

B. van Tooren, A. Bouman, Th. Spruyt & R. de Wijs, Het Naardermeer op weg naar het
jaar 2000. De Lrvende Natuur jrg. 95 nr. 3, mei 1994, p. 75-80. Afname van trpelaar (max.

240 p. in 1951) nail 0 p. in 1989; de Purperreiger nam af van ca. 200 p. begin zeventigerjaren naar ca. 40

p. in 1993. Ook de Aalscholverkolonie nam af, vaa <5000 p. begin '80 naar nu ca. 2000 p.

Correspondentie, Brievenvan Dr. R. Dekker(m.b.t. archief N. Tinbergen), Dr. F. Genero (voorjaar

1994 2 p. vale Gier onsuccesvol in O. Italië), G.O. Keijl (wmmemingen op Frankendaai en N'O.B'), J.

Kips, S. Í.agerveld (VWG AlkmaaÍ), M. Melchers (Bureau Stadsecologie, gem. Am§teÍdam), B. Ripmeester

(met een kopie van J.P. Bouma, Het Haagsch Vogelboek, 1925), W.E.M. van deÍ Schot (m.b.t. Big
Day-spelregels), Stichtitrg de Amsterdamse Grachtentuin (m.b.t. vogel-inventarisatie van grrchtentuinen), J.

Taapken (mede-initiatiefuemer Gierzwaluwenwerkgroep Nederland) en Prof. Dr. K.H. Voous (m.b.t. P.H.
Blekendaal, t oktobeÍ 1990, schrijver van 'De vogels van de Haarlemermeerpolder', 1969).

II. Ontvangen regionale vogeltiidschriften.

lzser (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) nr. I, april 1994.
- lnventaÍisatie Harderwijker bos. o.m. 18 p. Gekaagde RoodstaaÍ, 13 p. Bonte Vliegenvanger, I p.

Wespendief.
- de Kerkuil op de Veluwe, 1993. Toename van 54% i.v.m. 1992 tot 60 broedgevallen (wv. 53 geslaagd),

met 251 jongen.
- Harderwijkse Huiszwaluwen in 1993. I.v.m. 198ó is er een aftrame meÍ 50%, tot slechts 41 p. Het
dieptepunt lag in 1991: 30 p.
- Eerste waamemingen van zomervogels in 1993. Purpeneiger op 4 april.

Boomblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek) jrg. 6 nr. 2, april 1994.
- GÍote moerasvogels hebben weinig kansen. OndeÍzoek in Zeeuws Vlaanderen. Toename van Blauwbor§t.
- Herintroductie van de Bever in de Biesbosch verloopt bevredigend. Nu zwemmen er 42 rond.

De Duinstag (VWG Katwijk) 9e jrg. nr. 1, april 1994.
- VoorjaaÍ: Lrt op Gele Kwikstaarten. Overzicht van de 7 ondersoorten, waarvan er 3 regulier en 1

zeldzaarn doonrekken.
Kleine Burgemeester en Russische Stormrneeuw op het strand van Katwijk, 12 febr. 1994. lOe geval van

L. cmus heinei.

liced:ula (Twentse Vogelwerkgroep) jrg. 23 nr. 2, juni 1994.
, lnvasie van de Kruisbek in 1993. Deze kwam in 3 golven: 1)10 juni-8 juli, 2) 6 augustus-16 september en
3)l-21 oktober.
- Een gekleurringde Kleine Zwaan onderweg. Een in de Petchoradelta, N.Rusland geringde vogel al 3 jaaÍ
rruggezien in Nederland.
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De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. 9 w. 2, aprlt 1994.
- Broedvogels van het Beekbergerwoud (t1870) in 1993. O.m. 2 p. Kleine Bonte Spocht.

De Grauwe Gans (Yogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. l0 nr. l, april l9!X.
- Ringverslag Kromslootpark 1993. Hier bijna 2800 vogels geringd in 14 vangdagen, w.o. usvogel,
Koekoek en rilaterral.

- waamemingen in Flevoland, najaar 1993. o.m. usduiker, Ringsnaveleend, Lachmeeuw (le voor Ned.) en
juv. Vorkstaartmeeuw.
- Kleedherkenning bij de Buizerd. Auteur Eggenhuizen onderscheidt 5 kleurtypen, en doet voorstellen voor
leeftUdbepaling.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Hollenrr) jrg. 14 m. 2tDe
Kleine Alk (vwG Alkmaar) jrg. 12 nr. llDe windbretur. speciaat nummer geh€sl gewud aan de
meeuwen in de kop van Noord-Holtmd:
K- woutersen et al., Heden, verledetr en toekomst van de meeuwetr ia dc Kop van Noord-Holland, juni
1994. Enorme afname van Zilvermeeuw (-90%), Kleine Manrclmeeuw (79%), Stormmeeuw (-@%) a
Kokmeeuw (-23%) r.g.v. de Vos.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l8e jrg. nr. 3, juni 1994.
- sponsoring van Keizerarenden in Slowakije. steun vanuit de Nedertandse Zaanstreek voor het
beschermingsproject van de Slowaakse Omithologische Vereniging m.b.t. de minimaal 30 p. Keizerarenden
van Slowakije. Deze beginnen ook steeds meer in het vlakke agraÍische cultuurland te broeden. 25 p. staan
direkt onder controle van onderzoeker Stefan Danko vafl de SOV.
- Torenvalken bij het CentÍaal SuÍion, Amsterdam. Zlj leveo, indirekt van de etensÍ€sten vatr tÍeinreizigers;
die vormen nl. het voedsel van een muizenpopulatie tussen de bielzen. 'Iedere muis die zich buiten de
overkapping waagt is het hasje'.
- Herintroductie van de Ooievaar in Nederlurd, In 1993 vlogen 336 jonge Ooievaars uit in Groot-Ammers,
een record. Er vliegen nu zo'n 100O OoievaaÍs rond in Nederland.

Heimans en Thijsse Nieuwsbief (Heimans en Thijsse Stichting) jrg. I (1994) w. 2.
- Er is ren nieuw register verschenen op de Levende Natuur, jrg. 1941-1992.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 28 nr. 2, mei 1994.
- Grote Zilverreiger vestigt zich in 1992 in het Naardermeer. I p. bracht 2 jongen groot. ln 1993 warcn er
zelfs 2 broedparen.
- de Zwarte Stem in de Ankeveense Plassen en de Vuntus. In 1992 5l paÍen, waarvan er 21 succesvol 4O
jongen groot brachten.

De Kruisbek (Vogelwacht Urrecht) 37e jrg. w. 2, aprll L99,4.
- Voorkomen van IJslandse Grutto in de prov. Utrecht. Voorjaar 19X)-1992 diverse ex. langs de Ter Aase
Zuwe onder Vinkeveen.
- Dwergganzen in de Provincie Utrecht. 2 recente gevallen, bij Breukelen (ian. '89) en in polder
GroorMijdrecht (an.'93).
In de eerste helft van de eeuw kwamen ze vooral voor in de Eempolders (30 gevallen).
- Fenologie 1993. O.m. Gierzwaluw op 20 april te Abcoude.

Meerkoet (Natuur- en Milieufederatie Wierhaven) nr.l 1994, april.
- Bonte Kraai pakt Tureluur.

De Mouik (\IWc Rijk van Nijmegen .o.) jrC. 2O w. t,juni 1994.
- Richtlijnen voor Kerkuil-inventarisatie en het plaatsen van Kerkuilkasten.
- Wintertellingen van wareryogels in de Oude Waal, westelijke Ooypolder bij NUmegen.
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Noord Hollands Milieu (Miliettfederatie Noord-Holland) w. ll2, 1994.
- Een tweede slufter in Noord-Holland. Dit kan waaÍ de duinenrij breed genoeg is, bijv. in het duingebied
tussen B€rgen en Schoorl.
- Meeuwen massaal op drift door vos. Op 3 bedrijventerreinen bU Alkmaar Àjnze Eaan brceden (vgl. ook
De Graspieper 14,2),
- Hoop voor PEN-eiland. Minister van Landbouw en Natuurbeheer Bukman (CDA) verklaaí de Vijftoek rot
'onaantastbaar natuurgebied'. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen er een vuilstortplaats van
maken, mar dat is w.s. niet nodig.

De Skor (VWG Texel) jrg. 13, 1994 w. 2.
- Terugmeldingen van op Texel geringde Zilvermeeuwen.
- Veldwaarnemi:rgen. I Zeearend bU de Horsmeeíjes op 4 maart 1994. Op 26 ÍÍi,aart een Ross' meeuw,
dezelfde als bij Camperduin?

De Strandloper (Vereniging voor natrr- en vogelbescherming Noordwijk) 26e jrg. nr. 2,
juni i994.
- Oud nieuws. Over een l7e ceuws entomologisch wer\ie van Stephaan BtankaaÍ (geb. 1650 Middelburg -
ï1704 Amsterdam).

De Tingiaan (Tringa, VIVG Schagen) 17e jrg. nr. 2, april 1994.
- Waarneming van een Roodkeelpieper. Doortrek in Nederland in de le helft van mei en van (cind)
septembeÍ tot half oktober.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 7e jrg. nr. l, maart 1994.
- Serieuze san regionaal bacherningswe*. Daríoe is het land opgedeeld in 4 distristetr en komen cr 3
regionale cor»ulenten.
- Bezinning op toekomst weidevogels. Deze is onzekcr als dc huidige onrwikkelingen op landbouwbcdrijven
doorgaan.
- Rapen kievitseieren aan banden gelegd. Bespreking van diverse bepalingen van een RepaÍatiewet, ingaande
21 1ur.1994.

Winterkoning (VWG Castricum) jrg. 29 nr. 2, juni 1994.
- Boomvalken in het Noord-Hollands Duinreservaat, Grondig artikel van Huub Huneker over fenologie en
broedbiologie van onze zomervalk. De aankomst van Boomvalkeo valt van de 2e helft van april tot de derde
week van mei, Eileg staÍ eind In€i en piekt in de le helft juni. De broedduur is 28-3 I dagen; de Boomvalk
heeft dus jongen vanaf begin/medio-3e week juli. Zij vliegen uit van eind juli- 3e week augustus, gemiddeld
l0 augu§tus. Jaarlijks broeden m't 6 p. in het N.H. DuinÍeservaat, waawan gemiddeld 4 succesvol bijna I I
jongen groot brengen; dat is slechrs 1,8 jong per broedpaar, rcsp. 2,6 jongen per succesvol paar. Bijna I op
de ilrie paren slaagt er dus niet in jongen groot te bÍetrgetr.

Wie bovengenoernde regionale vogehijdschifienwil raadplegen wende zich tot de
Plantagebibliotheek, Plantage Middenlaan 45. Voor deelname aan de leesnp, die eens
per kwartaal circuleert onder WVGA-leden, lean men zich opgeven bij Henk de Groot, tel.
6414014.
Het archief van de WGA ver?gmelt en ontvangt grcug rapportages, archivalia en elder§
verscheron publicaties m.b.t. vogels en vogelgebieden in en om Amsterd^nt. Het is op
$spraak te raadplegen bij ruad Vlek, Spui*raat j02, 1012 W Amsterdam.
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