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nieuwe leden:

AF. Nordheim
Plantage Muidergraoht 67-2
1018 TM Amsterdam

De (iieEtraluu' -nei I 95 5-

Geen beleidsveranderingen sinds vorig jaar be-
sloten werd vooral aandacht te besteden aan de
nieu\ile leden. Alleen hoeven we niet zo zuinig
meeÍ te zijn en kan er wel weer wat meer geld
besteed worden aan contactavonden. Ook wei-
nig persoonswisselingen: het bestuur gaat
ongewijzigd nog een jaar zo door en alleen bij
de kascommissie is Jan van Blanken vervangen
door Thea Dammen die volgend jaar samen met
Paul Kuiper de penningmeester op zijn vingers
zal kijken.

RËDACTIONIËL 

-

De oplettende lezer van de Gieranaluw zal hel niet z$n ontgaan elat Annelies
Rdmer met ingang van het vorig nummer niet meey deel uitmaakt van de redactie.
Jarenlang heeft zij zich ingespannen voor de vogelverkgroep en voor de redactie
vqn de Gierrwaluv,. Na haar verhuizing naar Kamerik heefi zij langzaam dit werk
afgebouwd. De redqctie bedankÍ haar ook namens het bestuur hartelijkvoor haar
inzet en biidrage.
Gelukkig hebben we de redactie kannen versterken met een aantal personen.
Peter Pover is het vorig nummer als eerste erbij gekomen en dit nummer is de
redactie uitgebreid met Dana Constandse en Jenten Hoogenboom. De tqalwerde-
ling is als volgt: Frank en Peter vormen de hoofdredactie en Dana zet de puntjes
op de 'i' en Jeroen zotgt voor de lay-out.
llij hopen dat met de hrantiteit van de redaclieleden ook de kwaliteit van de
Gierzu,alur+,zal verbeteren. Het blad bltjJt toch het bindende element van de de
Vogelwerkgroep, msterdam. l'oor alle duidelijkheid: lever uv,tekst bij voorkeur
aan opJlop (wp 5.1), dat scheelt ons een hwp tijd.

Wjzigingen leden lijst I 99 5 : LËDENVERGADERTNG
28 maart 1995 - Een kort verslag -Dana Constandse

Mw. M.M.P.G. Gudde
Saenredamstr 49-3
1072 CC Amsterdam

Mw. M.J. Hoogendijk
Konin gsberger str aat 26 2
1063 AL Amsterdam

Mw KC. Ussel
Schaepmanstraat 17

1051 IC Amsterdam

Mw. E.G. Jansen-Schoonhoven
De \À&ttenkade 96-2e
1051 AK Amsterdam

Ontewedenheid over de manier waarop de tijd-
schriftenportefeuille rondgaat leverde een aan-
tal voorstellen ter verbetering. Uiteindelijk werd
besloten dat leden die de map langer dan
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tqrce weken houden hem in het vervolg niet meer zullen krijgen. Verder moet weer

de hand worden gehouden aan de regel dat degene die de map krijgt, daarvan be-

richt geeft (aan F{enk Groot, als die daar geen bzwaar tegen heeft). Dan kunnen

mensen die belang stellen in een bepaald artikel snel te weten komen bij wie ze het

kunnen gaaninziet

De vergadering had er geen bezwaar tegen dat de gegevens die door leden zijn
verzameld voor het Atlasproject Amsterdam, nu worden gebruikt voor het vogel-

boek dat op initiatief van Martin Melchers wordt gemaakt. Met algemene stemmen

werd besloten dat als bron geen namen zullen worden genoemd omdat er zoveel

leden aan hebben meegewerkt. 'Waarnemingen Atlasproject Vogelwerkgroep Am'
sterdam' is voldoende.

Anze grenzen zijn alweer ter discussie geweest, maar nu weten we het ook zeker: De

kaart die in februari aan alle leden is gestuurd, moet nog aangevuld worden met een

stukje Gouwzee tussen Marken en het vaste land, en dan is dat het gebied waarbin-
nen waarnemingen en andere vogelinformatie worden verzameld. Liefst met op
gave van de kilometerblokken, zoals al tijdens de vorige jaarvergadering is besloten.

Voor wie daar moeite mee heeft, verschaft oaze voorzitter graagnadere informatie.
Waarnemingen uit overlappingsgebieden zouden onze leden wEllicht ook naar de

betreffende buurgroep kunnen sturen? Adressen daarvan publiceert Frank van Groen
binnenkort in de Gierzwaluw.

Na afloop van de vergadering waren er geen vogelvideobeelden van Peter Scholten,
want het apryaat zat op slot. Het mooie, pawerschenen boekje Gierrwaluwen on-
der dak, dat Gerard Schuitenmaker tijdens de vergadering liet zien, maakte veel
goed. Wat een prachtige tekeningen en heldere informatie.

MEDEDELINGEN

4

Vogeltrek in de klassieke oudheid

In 1940 promoveerde de classicus en

vogelkenner l[/.K.Kraak op een proef-
schriJt over dit onderwerp. In zijn boek
heefi hij de citaten van klassieke
schrijvers onvertaald weergegeven. Op
verzoek van Ruud Wek is door een

groepj e cl assici en oudgymn asi asten
een verlaling gemaakt van alle

Griel<se, Latijnse en ltaliaanse citaten,
zelfs als ze maar uit een enkel woord
bestaan. Daqrvan is een boelqje ge-
mqakt van ruim dertig paginab, dat
bedoeld is om naast het werk van
Kraak te gebruiken. lil'ie f 10,-- over-
maakt op giro 667573 ten name van D.
Constandse, Janvan Eyckstraat 32,

Amsterdam, krijgt een geringd exem
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plaar thttisgestuurd. .4Jhalen is goed-
koper. Dan vel graag eerst even bel-
len.

Oude Gierzwaluwen

In de kelder van Menno Hui:inga be-
vonden zich drie grote do:en met oude
nummers van De Gierzv,alu,tt'. zelfs zijn
daar nog enkele exemplaren bij van de
vroegste jaargangen. Doar .\Íenno
gaat verhuizen heeft hij de do:en bij
mij afgegeven. Daar:iÍ ik nu met zo-
veel stapels in mijn kelder Leden die
b e I angst e I ling voor de:e exem pl aren
hebben kunnen:e gratis aJhalen. llbl
graag eerst even bellen: 020-6761997.
Dano Constandse.

De (iien*aluw -mei 1955-

Busexcursie naar Texel

0p zalerdag 13 mei kunnen leden van
de vogelwerkgroep mee met een excur-
sie van de KNNtr'naqr'fexel, waar v0-
gelaars een bezoek brengen aqn de
Schorren (broedkolonie Lepe laars, lls-
di efi es, Kokmeeuwen ; rondleiding daor
terreinbeheerder ), de S luftea lValen-

bwg, de Horsmeertjes en eventueel de
,\Íokbaai. Onkosten bedragen 43 gul-
den p.p. Llertrekplaatsen: 7.15 uur
Plein 60 Amstelveen, 7.30 uur Stadion-
plein, 8.00 uur Centraal Station,
IJzijde. Terug in Amsterdam rond 8 uur
's avonds.
Bel even naar Hans van der List ofer
nog plaats is: 020-6951810.

EXCURSIES

I 995

zondag
14 mei:

SPAARNWOUDE
(Ruigoord)

AÀ/§ïERDAIvISE

dinsdag

Het poldergebied ten Westen van Amsterdam maakt gedeel-

telijk deel uit van het werkterrein van onze Vogelwerkgroep.
Het is een interessant gebied en daarbij ernstig bdrergd (denk

aan de uitbreidingsplannen van de Amsterdamse haven). Tij-
dens de clag durende fietstocht gaan wij langs de glote hoe-

veelheidvogelplekken die dit gebied rdk is. Veel weidevogels,
maar ook zeldzame zangwogels (Buidelmees) mogelijk.
Verzamelen 6.45 uur bij de eindhalte Geuzenveld van lijn
2l aan de Savornin Lohmanstraat. Vertrek 7.00 uur.
(excursieleider: Jan Hendrik van Oers.)

Voor hen die niet slapen kunnen/willen, begint deze vogel-
dag met een inventarisatieronde langs de Noordkant van het
Amsterdamse Bos. Na deze ronde, die tussen 7.00 en 8.00
uur eindigt, kunnen de deelnemers hun andere verplichtin-
genaangaÍr, of met elkaar andere vogelgebieden afgaan (met
fiets). Verzamelen 4.15 uur bij de parkeerplaats van het res-

taurant aan de Bosbaan. Vertrek 4.30 uur.(excursieleider:
Jan Hendrik van Oers)
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Rectificotie met betrekking tot het eerste broedgevol
von deBosuil in de regio Amsterdom.

In het artikel over 100 jaar broedvogels op Frankendael werden enige jaartallen
gegeven m.b.t. de opmars van de Bosuil in de regio Amsterdam, en met name in
Amsterdam-Oost, eindjaren vijftig/begtn jaren zestig (Gierzwaluw 32,4:128).
Daarbij werd broeden van de Bosuil gemeld in het Amsterdamse Bos in 1958 (vol-

gens opgave van J. Reijnders
in de Levende Natuur 0+e jrg.
pag. 294), als het allereerste
broedgeval in de regio Am-
sterdam.
Deze opgave van broeden in
het Amsterdamse Bos is orre-

rigens vier jaar eerder dan
voor het Amsterdamse Bos
wordt opgegevan door J.J.
Frieswljlq in'De Vqeluereld
van het Amsterdamse Bos'
(1968, pag. 31).
Volgens Frieswijk werd de
Bosuil voor het eerst in het
Amsterdamse Bos als broed-
vogel vastgesteld in 1961,
broedend in een nestkast.
Het broedgeval van 1958 al-
rlaar is echter niet het eerste

voor de regio Amsterdam. Al
in1957 stelde A.A. Hinloopen
een broedgeval van de Bosuil
vast op het landgoed Amstel-
rust, aan de Amstel (Limosa,
32e jrg., I 959 nr. I 12 pg. 59).

Dit zou dan het allereerste
broedgeval voor de regiozijn.

Boswachter PW'. Brander met een van de eerste in
het Amsterdamse Bos uitgebroedde jonge Bosuilen,
begin jaren zestig. (foto: archíef WGA)

6
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Ruud Vlek



7 De Giem,aluw -mei 1955-

NOGT\AAA LS OVER H ET WER KGEB IED VA N DE VOGELWERKGROEP
AÀASTERDAM EN HET GEBRUIK VAN KILOMETERBLOKKEN.

Jan Hendrik van Oers

Bij de vorige Gierzwaluw is een kaart van Amsterdam bijgevoegd met ingetekend
de grenzen van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Daar zijn een

aantal reacties op gekomen, die zijn besproken op de afgelopenjaarvergadering.
Op de afgelopen jaarvergadering zljn de grenzen goedgekeurd met als enige
verandering dat ook waarnemingen op de Gouwzee naar onze waarnemingssecretaris
kunnen worden gestuurd.
Ten overvloede wil ik nogmaals melden dat de grenzen vooral betrekking hebben op
het gebied waar de waarnemingen van verzameld worden.

SOVON- en kilometerblokken
In het vorigB nummer stond ook een stuk over het gebruik van kilometerblokken, dit
was incorrect. Daarom - met excuses - een correcter behandelingvan deze materie.
Nederland is onderverdeeld in atlasblokken van 5x5 kilometer (SOVON-blokken).
Deze blokken hebben allemaal een eigen viercijferige kode. De eerste groep van
twee cijfers komt overeen met het nummer van de topografische kaart van het
betrefende gebied. (De cijfers voor de rest van Nederland zijn te vinden in de
Inventarisatieatlas voor Jlora en fauna van Nederland voor fl. 30.00 te bestellen bij
Staatsbosbeheer). Alle SOVON-blokken zijn in 25 kilometerblokken onderverdeeld.
Deze kilometerblokken worden van bven naar beneden en van links naar rechts
genummerd op de volgende wijze.

ll
2t
3t
4t
51

t4
24
34
44
54

l3
23

33

43
53

t2
))
32
42
52

l5
25
35
45
55

Het kilometerblok dat linksonder in ieder
SOVON-blok staat is dan ook altijd nummer 51

Kilometer-codes van enkele vogelpunten in ons werkgebied.
Ruigoord 25-23-42
Osdorpeóinnenpolder 25-33-35
Amsterdamse Bos, excursiepad 25-44-33
Amsterdamse Bos, Polder Meerzicht 25-44-32
Flevopark 25-36-41
Frankendael 25-45-15
Diemerzeedijk (begrn) 25-36-53
Diemerzeedijk (einde) 25-46-14115 etcetera.
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ERVARING
Nirk Zijlmans

'Het geheelvan kennis doororr
dervinding of waarneming
verkÍegen', zo wordt het begrip
ervaring in de 'Van Dale'
omschreven.
Hetbegonallemaal ruim 25 jaar
geleden. Op lGjarige leeftijd
maakte ik mijn eerste onzekere
stappen naar buiten om !Gor-
zichtig vast te leggen wat er om
mij heen leefde, waarbij de r+
gels mrjn bijzondere voorkeur
genoten. Met mijn eerste vogpl-
gds'Zien is kennen' op zalq
probeerde ik een indruk te krit
gen van de meest atgemerie lisdief (foto: NirkZrylmans)

soorten die in en rondom Amsterdam amtwezigwaren. Het onderscheid te kunnen
maken tussen de Grutto en de Tureluur was daarmee één van mijn eerste ervaringen
en bood perspectieven voor volgende ijzersterke determinatie. Na dit geenszins slechte
begin, kan ik mij nog goed herinneren wat een sensationeel gevoel het gafomje
eerste Wulp te herkennen. Nadat ik hern slim had kunnen determineren aan de sterk
naar beneden gebogen snavel, leek er niets meer in de weg te staan om een groot
vogelkundige te worden. Een uitermate stimulerende gedachte. Als je dan ook nog
een aantal vogels rondom het huis aan hun zanglr,;r;rt herkennen, wordt deze ge-
dachte alleen maar versterkt en zorgttezamen met jeugdige naiviteit voor een onbe-
zor gde zelfirerzekerdheid.

Zoals gezegdbetrof het hier alleen de meest algemene soorten. Wanneer de interesse
in de loop van de jaren verschuift naar de wat moeilijkere soorten en je wat
genuanceerder naar de wat gewone gaat kijken, ebt het gevoel van euforie langzaam
maar zeker weg. Bij het determineren op bijvoorbeeld gedrag vliegbeeld, jeugdkleed
en contactr@p, komen de problemen pas goed om de hoek kijken en wordt op prjnljke
manier duidelUk dat de ervaringeen stuk verder g;aatdandegemiddeldebasiskennis
van een algemene veldgids.
Hoe moet je jezelf op het gebied van kennis en ervaring kwalificeren na 25 jaar met
de nodige regelmaat op stap geweest te zijn? Een aantal voorbeelden om aan te
geven met welke problemen ik werd geconfronteerd om uiteindehjk een 'redelijke

8
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kennis' op te bouwen.

Jaren geleden maakte ik een fietstocht door Waterland richting Monnikendam, om
daarna weer naar huis te rijden via het fietspad op de IJsselmeerdijk. Op het laatste

moment besloot ik bij Uitdam om toch m,utÍ weer Waterland in te draaien met
Amsterdam-Noord als eindbestemming. Even voorbij het Uitdammer Die ontdekte
ik een pluizig wit-bruin bolletje, dat als reactie op mrjn stoppen schielijk vanuit het

midden van de sloot naar de oever begon te zwemmen om het volgend moment,
klimmend en goed gebruik makend van de voorjaarsvegetatie, een veilig heenkomen

te zoeken onder de beschermende vleugels van moeder Kluut.
Een alleraardigst gezicht en nog nagenietend troft ik weer verder, totdat ik mij
plotseling realiseerde dat hetjonggezwommen hadl Kunnen Kluten dan zuemmen?,
woeg ik mij in verwarring af. Ik had ze vaak genoeg zien ferageren in ondiepe
poeltjes en plassen, maaÍ ze nog nooit zien zwemmen. Toen ik weer thuis was,

onmiddellijk mijn bibliotheek nagevorst en daar vond ik de bevestiging van dit
zwemveÍÍnogen.

Op doortrek is het Witgatje hier regelm atigÍe zien en te vinden in het ondiepe water
van begroeide sloten en randpoeltjes zoals bij de Diemerzeedijk. Gracieus met het
achterlijf wippend en links en rechts naar waterdiertjes pikkend, blUft bij het
foerageren over het algemeen een groot gedeelte van het loopbeen zichtbaar.Er zljn
evenwel momenten dat ze diepere stukken oversteken en tot hun borstveren het
water moeten doorkruisen. Zwemmen ze dan of lopen ze oveÍ de bodem? Door
ontelbare uitstapjes inmiddels 'redelijk' ervaren, werd ik plotseling geconfronteerd
met het probleem dat ik niet wist of Witgatjes konden zwemmen!
Met in mijn achterhoofd het zwemvermogen van de Kluut, leek het redelijk te

veronderstellen dat ze de kunst machtig waren, maar de twijfel bleef hardnekkig
knagen. tn dit geval bood geen enkele gids in mijn bezit soelaas.

Ik reed met de fiets langs het Amsterdam-Rijnkanaal en werd op een gegeven moment
rechts van mij ingehaald door een boven het water vliegende Blauwe Reiger. Hij
zaktelager en lager om ten slotte midden in het kanaal een perfecte buiklanding te

maken. In de veronderstelling dat het arme dier gewond moest zijn, keek ik half in
paniek om mij heen op ze,knaar middelen die mij behulpzaam zouden kunnen zijn
bij een grootscheepse reddingsoperatie. Een tweede, doelgerichtere blik nam deze

noodzaak echter $,eg, want hij bleef zonder prólemen drijven en pikte belangstellend
naar iets dat blijkbaar eetbaar was. De hele actie duurde ongeveer vier minuten.
Vervolgens sloeg hij de vleugels weer uit om probleemloos zijn weg te vervolgen.
Na die eerste keer mocht ik nog vele malen toeschouwer zijnbíj deze drijf-zink
opvoering van de Blauwe Rerger.
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Enkelejaren geleden is er een nieuw fietspad aangelegd dat een uitstekende verbin-
dingvormt tussen de Tïviskepolder en het Noordhollands Kanaal, met aan het eind
het pontje naar Ilpendam. Vorigjaar ontdekte ik halverwege dit fietspad een kleine
kolonie Visdiefes, die zich een broedgebied had weten te bemachtigen te mid-
denvan grazende koeien. Met deze kennis pak je op een mooie zomeravond
al ga.uw de fiets om naast de sportieve oefening snel even een kijkje te
nemet bU de families van deze prachtige stern.
om te zien hoe een bezorgd ouderpaar, geassis-

Altud
teerd

door medebroeders, luid alarmerend en driftig pik-
kend naar de flanken, een koe wegiaagt die de brutali-
teit heeft om in de buurt van het nest te komen graza,.
Vanzelfsprekend kom je regelmatig terug om vast te std-
len hoe het de uitgevlogenjongen is vergaan.
Dagobservatie: Ouders komen luidruchtig aanvliegen met verse vis en het scherpe
langgerekt 'kriier' van de in rep en roer geraakte kolonie is niet van de lucht. De
ouders vertrekken weer op zcruk naar nieuwe voorÍaad en van deze tijdelijke rust
maken de jongen gebruik om zich te oefenen in devliqlunst. ttret gaatze goed af.
Een van de jongen vliegt naar de waterkant en pikteen ta\ie op. Vlieg vervolgens
op jaaghoogte boven het water en laat het takje vallen. Lrjkt op het moment dat het
takje het water raakt te verstarren. Neemt met de snavel loodrecht naar beneden
gericht, de typerende biddende houding aan en grist met een stootduik het talie uit
het water. Deponeert vervolgens het takje vijf meter veÍder en de hele actie begint
van voren af aan, tot het moment dat de ouders weer met vers gevangen vis op het
toneel verschijnen. Dit leerproces wordt herhaald tot de broedryclus is voltooid en
deze hechte gemeenschap zich weer opmaakt om over een aantal weken naar het
zuiden te vertrekken.
Dit jaar qas de kolonie aanzienlijk kleiner. De reden hiervan is vaak moeilijk te
achterhalen. Misschien dat de kunstmatig gecreëerde broedplaats bij IJdoorn hier
mede verantnnordelijk vmr is. ondanks dat, waren de bezoe§es niet minder spectacu-
lair. De ervaring van vorig japrr hd het oog geoefend en gericht op de bijzondere, nu
herkenbare details.

Natuurlijk is het opbouwen van ervaring sterk aflrankelijk van het buitengebeuren
in combinatie met het bijhouden van verschenen publikaties. Naast een zekere ba-
siskennis uit de gidsen, biedt het veldwerk de mogelijkheid deze verworven kennis
uit te breiden, te verrijken en te verlevendigen met eigen interessante ervaringen en
waarnemingen. Juist waar het gaat om doorslaggevendekenmerken,gaandeznwaar-
nemingen ook vaak gepaard met regelmatig terugkerende problemen.
Hoe vaak heb ik niet terug moeten zoeken of het de Fitis of de Tjiftjaf is met de
donker gekleurde poten? Bosrietzanger of Kleine Karekiet? sperwervrouwtje of
Havikmannetje? etcl etc.
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Het kennismaken met nieuwe soorten is boeiend maar een teruglerende ontmoe-
ting met één van de talrijke bekende soorten biedt vaak de mogBlijkhcid nieuwe
aspecten aan het determinatiebeeld toe te voegen, uaarbij zo'n extra detail even
fascinerend kan zijn als de waarneming van een nieu\tre soort.
Na ruim 25 jaar zou gezegd kunnen worden dat ik een redelijk ervaring heb opge-
bouw{ maar desondanks nog veel te leren heb. Dat betekent dat ik nog een lange
weg mag gaan. En dat stemt mij gelukkig.

Nirk Zijlmars
Magnoliastraat ll-I

November 1994 l03lvDAmsterdam

- 

NIEI.JT'I,SUTTDEREGIO

VOGELS VAII HET AMSTERDAMSE BOS

In samenwerking met de Vogelwerkgroep Amsterdam organiseert het bezoekers-
centrum 'Bosmuseum' van zaterdag 8 april tot en met zondag 25 juni 1995 een

tentoonstelling over vogels. Dhr. Jansen uit Ermelo exposeert vogelfoto's die ook
als ansichtkaart te koop zijn. Er is een werkbladlzekkaart met opdrachten die ook
buiten uitgevoerd worden. Het bezoekerscentrum ligt in het bekende vogelrijke ge-
bied bij boerderij Meerzicht.
Bezoekerscentrum 'Bosmuseum' in het Amsterdamse Bos is zonder voorafgaande
afspraak te bezoeken. De toegang is gratis. Openingstijden: maandag tot en met
zondagvan 10.00 uur - 17.00 uur.

ONTACTAVOND

dinsdag 6 juni - dialezing over de vogels van SKRI LANKA

OruevoorÀtter Jan-Hendrikvan Oers was februarilmaart 1995 in Skri Lanka.
Op deze avond neemt hij u mee naar dit prachtrge vogelparadijs.
De aanvang is: 20.00 uur. De zaal is open vanafhalfacht!
De Plantago-zaal is op de eerste verdieping van het Hugo de Vries Centrum,

Plantage Middenlaan2e. Bellen links van de deur op de tr:reede bel van boven.
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NOORDHOLLANDSE VOGELWERKGROEPEN WILLEN BIJ ELKAAR
BLIJVEN

De stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (S\IN) heeft het
Regionaal Orgaan Amsterdam laten weten zichzelf niet te zullen opsplitsen als in
1998 de stadsprovincie Amsterdam zich afscheidt van de rest van Noord-Holland.
De dertien Noordhollandse vogelwerkgroepen willen gezamenlijk doorgaan.
Vogeis storen zich niet aan grenzen
De samenwerkende Noordhollandse vogelwerkgroepen voorspellen dat de vogels
zich niet zullen storen aan de nieuwe provinciegrenzen. Met name de IJsselmeerve
gels en de weidevogels komen zowel voor in het ROA-gebied alsook in de rest van
Noord-Holland.
Afqplitsingvan een aparte stichting voor vqgeluerkgroepen binnen de stadsprovincie
Amsterdam zou volgens SMtl een jammerlijk einde beteken Íum een langjarige tra-
ditie van samenwerking en uitwisselingvan ervaÍingen.

BOTT]LISME 1994

Nog wat oud nieuws uit de regio! Poul. J. À,Íarcus
In juli I 994 heeft botulisme weer honderden slachtofers order de vqgels in Amster-
dam geëist. Het begon op 16 juli met de vondst van een juveniele lepelaar in de
Osdorper Binnenpolder. We brachten de vogel naar vqgelopvang De Toevlucht aan
de Kantershof in Amsterdam Zuidoost. Helaas kwam de geboden hulp voor hem/
haar te laat. De tempeÍatuur van het water in de osdorper Binnenpolder bedroeg in
die periode 32 C. En dat terwijl 20 C al voldoende is om de bacterie Clostridium
botulium te activeren. overigens meldde de beheerder van De Toevlucht mij dat er
nu reeds, in januari 1995, een eend met botulisme bij hem is gebracht. De Toevlucht
is dagelijks open voor inname van zieke vogels. Het telefoonnummer is 600 11 44.

LUTIGMEERPOLDER BEDREIGD !

Overal rukt de stad op. De rust en stilte die je nu nog kan vinden in de Lutkemeer-
polder lijkt nog even te duren. De plannen liggen echter al klaar. Bedrijven die
moesten wijken voor het nieuvibouuplan De Aker krijgen een plek in deze polder.
Verder wordt het gebied bouwrijp gemaakt voor distributiebedrijven en zogenaamde
logistieke bedrijven zoals bijvoorbeeld koeriersdiensten. KoÍom weer een stukje
ruimte en groen gaat vedoren en daarmee het leefgebied van veel soorten vogels.

REFERENDUM OP 17 MEI OVERHET WEILANDJE'DE VRIJE GEER"
Niet alleen gaan de Amsterdammers op 17 mei naar de stembus om zich uit te
spreken voor of tegen de RoA. Tevens wordt het oordeel uitgesproken over het lot
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van het weilandje 'De Vrije Geer' bij het dorp Sloten. Groene zomen, groene buffers:
niets en niemand is zijn leven meer zeker als het over woningbouwgaat. Ieder groen
zoompje gaat op de schop en ieder buffertje moet nog even vol gebouwd worden. Zo
ook De Vrije Geer: een ontzettendklein weilandje in het westpuntje van Amsterdam.
Iedere Amsterdammer heefr op l7 mei de kans zich uit te spreken voor of tegen
woningbouw op dit groen weilandje.

ONDERZOEKEN VWG VOORJAAR I995

* AMSTERIIAMSEBOS
De noordkant vam het Amsterdams Bos wordt traditiegetrouw ook in 1995 weer
geïnventariseerd op vOgels. Van weidevogels tot bosuilen: kortom zeer afirdsselend
en vogelrijk. Wilt u het avontuur dit jaar nogproeven dan kunt u altijd een afspraak
maken om met één van de ervaren inventariseerders mee te gaan.

Contactpersoon: Frank Visbeen, Blauwpijpstraat 6, 1019 KW Amsterdam. tel:
6638511

* LANGE BRETTEN
De Lange Bretten wordt al een geruime tijd geïnventariseerd. Ook in 1995 wordt dit
moerasgebied weer bekeken. Frank van Groen kan zeker (ervaren) hulp gebruiken
dus!?
Contactpersmn: Frankvan Groen,Tilanusstaat 50/I, 1091 Amsterdam.tel:6653852

* Uiteraard zal ook in 1995 de Huiszwaluw weer geteld worden. Voor inlichtingen
kunt u bij Ruud Mek terecht (tel: 6279024).

* GIERZWALTIWONDERiZOEK
Ruud Mek en Guido Keijl zijn bezig een database-bestand te ontwikkelen van de
broedlokaties, kolonies en koloniegrootte van de Gierzwaluw.
Hetbeeldisechternoglangnietcompleet! Alsuinuwbuurt(eenkolonie)broedende
Gierzwaluwen heeft, neem dan kontakt op met Ruud Mek (tel: 6279024)
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KREKELZANGER AAN DE DIEMERZEEDíJK

Rienk Geene & David ïlempelman

Op 30 juni 1992 waren wij op de Diemerzeedijk aanwezig voor een ochtendbezoek
ten behoeve van een BMP-inventarisatie. Uit een boom in het rietveld ten westen
van de damwand, rond de voormalige brandplaats, hmrden wij een weemd resonerend
geluid. Het duurde echter niet lang voor wij realiseerden met de zang van eeÍr
Krekelzanger Locustella fluviatilis te doen te hebben. De vogel was onafgebroken
aan het zingen, hij liet zich helaas niet zien. Het was een zeer on-Nededandse
gewaarwording om onder een boom te staan waarin een Krekelzanger zingt en ook
nog een Buidelmees Remiz pendulinus nesÍelt, niet slecht vmr een giÍbelt!

Na het afronden van de inventarisatie ronde werden enkele vogelaars gewaarschuwd
en zijn we 's avonds voor een bezoek teruggekeerd met cassetterecorder en een tape
van de betrefende soort maar heleas de vogel was gevlogen en antwoordde niet.

Het geluid was een uniek, opgewonden, "franse cicade-achti§'neng-neng-neng, dat
in volume afivisselend toe en af nam. Het leek geheel niet op dat van bijvoorbeeld
Sprinkhaanzanger Locustella naevia.Er zljnvoorzover wij weten ook geen andere,
zeldzmne soorten die dit geluid maken.
De Krekelzanger is een oostelijke soort die zich voorzichtig naar het westen uitbreidt.
In Nederland worden de laatste jaren steeds meer waarnemingen gedaan; in 1992
waren er bijvoorbeeld twee gevallen in de Flevopolders. Toevalligerunj s zijn deze
beide exemplaren door ons gezien en gehoord, reeds vóór het geval op de
Diemerzeedijk, zdat we goed met het geluid van de soort in het veld bekend waren.

Van Ruud Vlek vernamen wij dat deze waarneming het aantal vogelsoorten in Groot-
Amsterdam op 305 brengt. De waarneming is (nog) niet ingediend bij de CDNA.

David Tempelman
Bankastraat 53-III
1094 EC Amsterdam

fuenk Geene
Valckeniersstraat 57c
1018 )G Amsterdam (020-626 89ll)
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STICHTING
G I E RZ WAL A WE N WE RI(G RO E P
NEDERI.AND

Gierzwaluw heeft hulp nodig

Hoetryel het aantal broedparen van de Gierzwaluw de laatste tientallen jaren zorg-
wd<kend is afgenomen, komt deze soort niet op de Rode Lijst van bedreigde soorten
in Nederland voor.
Nederlandse gierzwaluwspecialisten hebben zich uit zorg over het voortbestaan op
de lange termijn, verenigd in de

STICHTING GIERZWALUWENWERKGROEP.NEDERLAND.

Alsgeen ander heeft de Gierzwaluw zich aangepast aan een leven in de lucht en
vertult daarm* zijn dhankelijkheid van de mens. Sinds honderden jaren broedt de
Gierzuraluw als een echte stadwogel echter onder de daken van onze huizen, vaak
zonder dat de bewoners daar weet van hebben. Vaak even ongemerkt verdwijnen er
steeds meer van die broedplaatsen doordat oude gebouwen worden gesloopt, huizen,
vaak hele stadswijken gerenoveerd, kapotte daken hersteld en kieren gedicht om
energie te sparen. De huidige strakke bouwstijl en de gebruikte bouwmateriaal;en
bieden gen vervangende nestplaatsen.
In toenemende mate proberen georganiseerde natuurbeschermers en paÍiculieren
nieuwe nestgelegenheid te scheppen en te voorkomen dat de resterende kolonies
verdwijnen. De problemen waaÍmee ze worden geconfronteerd zljn complex. Ze
krijgen te maken met lokale overheden, projectontwikkelaars, woningbouw-
verenigingen, aannemers en architecten, maar ook problemen van bouwtechnische
aard

De Stichting GierzwaluwenwerkgroepNederland vacht het dringend gewenst ken-
nis en ervaring over de Gierzwaluw en gierzwaluufuescherming te bundelen, te ver-
gÍoten en uit te dragen.

Stichting Gierzraaluwenwerkgroep
Nederland
Secretariaat Zundertseweg 84
47 04 PB Roosendaal 0 1 65G358 I 0
Gironummer: 333425 Weesp

Voor nadere informatie:
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Sloopploots von Gele Kwikstoorten, MotacilIa
flava,

Boezemgebied bij Holfweg, oprir 1ee4

Gele Kwikstaart (foto Rene Pop)

Paul J. Marcus

In de jaren tachtig bevond zich in het Amsterdamse Bos een slaapplaats
van Gele Kwilutaarten in de oeverlanden van het Nietrwe Meer (Visbeen
1988). Deze slaapplaats is de afgelopen jarcn een beetje in onbruik
geraakt. Werden er in 1987 nog geregeld meer dan 50 enc per avond
vastgesteld, tegemtoordig gant het slechts om kleine groepjes oJ
enkelingen.

In april 1994 merkte ik echter in een geheel ander gebied dat zich daar ook Gele
Kwikstaarten verzamelden voor de nacht. Het is in het Boezemgebied bij Halftveg
welbekend van de broedvogelverslagen van F. van Groen.
Dit gebied bestaat uit diverse landschapselementen met een tamelijk open structuur.
Een terrein van ca. 50 hectare jonge bosaanplant (Geuzenbos-zuid), een aantal dijken
(waaronder de historische Spaarndammerdijk met eeuwenoude kademuur), een

16
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afivateringskanaal, een Boezemgemaal rrit 1977, poelen en Íiewelden.
Het grootste rietveld is het Oeverland van de Groote Braak, ook bekend als De
Kluut. Dit werd vanaf 1991 jaarlljks vrijwel geheel gemaaid. ln 1994 werd het de

rietsnijder verboden om er te maaien, hetgeen hij desondanks toch deed met gÍoot
materieel van 13-4 tot 15-4, toen hij door de politie uit het terrein werd gehaald.

De KluÉ is een van de twee rietvelden waar overnachtende Gele Kwikken zijn
vastgesteld. Het andere is de tichelput in het zuidelijk deel van het Geuzenbos.

Beide velden zijn vanaf de drjk aan de zuidkant van het Afivateringskanaal fujnland
goedte orerzien.
Gele Kwikken verraden hun aanwezigheid door hun doordringende roep, een hard
"psiC', feller en scheller dan de roep van de Waterpieper, die ook in dit gebied

overnacht. Ze zijn slanker dan piepers met langere staart, maar kleiner dande Witte
en de Grote Gele Kwikstaart. De rondvlucht is dansend net als die van de Waeryieper.
De vogels werden rond zonsonderganggeteld, vanafeen uur ervoor tot een halfuur
daaÍM. Zefu"amen zonder uitzondering uit het zuiden. Vermoedelijk brachten ze

de dag door in de Eendrachtpolder, waar de soort jaarltjks broedt. De aantallen
liepen op tu eindryil. Begin mei uerd nog maar een enkel exemplaar waargenomen.

De Kluut Tichelput

12 april
14 april
2l april
27 ryr,,rl
3 mei

7 exx
8 exx
65 exx
0 exx
0 exx

10 exx
0 exx
0 exx
114 exx
1ex

Paul J. Marcus
C. Lelylaan ll3
1065 CN Amsterdam

Literatuur: Msbeen, F., Slaapplaats van Gele Kwikstaarten in Oeverlanden van
het Amsterdamse Bos, Gierzwaluwjaarg;ar,g 26 nr. l, 1988.

MilieuBoek
een bron van vogelinformatie dichtbij huis

MilieuBoek is de enige boekhandel - niet alleen in de regio Amsterdam, maar ook
in Nederland en België - die zich uitsluitend toelegt op uitgaven over natuur en
milieu.
De organisatie beschikt over een uitgebreide collectie natuurboeken (meer dan



De Giewaluv 33 (1995) nr I 18

drieduizend titels in voorraryí; Engelse, Duitse en Nederlandse uitgaven), fotoboeken,
veldgidsen, flora's en zoekkaarten- De 'grijze' literatuur, zoals rapporten van
wetenschapswinkels, adviesbureaus enuniversiteiten is eveneensvertegenwoordigd.
Alle onderwerpen (van milieuwiendelijk huishouden en bodemverontreiniging tot
tropisch hardhort, milieuzorg en nogveel meer) staan overzichtelijk gerangschikt.

De kennis die in de loop derjaren is opgebouwd, zorgt ervoor dat de ontbrekende
titels eenvoudig besteld en snel gevonden kunnen worden. Want MilieuBoek is ook
een verzendhuis. Een groot gedeelte van de verkoop van boeken gaat peÍ post; da*Àj
een grote verzendruimte kunnen bestelde uitgaven van een rekening en acceptgiro
worden voorzien, voordat ze llrur de post worden gebracht.

Tweemaal per jaar verschijnt de gratis catalogus, waarin een overzicht van de nieuwste
uitgaven wordt aangeboden. Deze kan tegen verzendkosten worden verkregen. Wie
de catalogus ieder halfjaar wil ontvangen, kan een abonnement nemen; daarvoor
zijn alleen administratie- en verzendkosten verschuldigd.

Als verzendhuis distribueert MilieuBoek de publicaties van een aantal organisaties
zoals Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie.
Niet alleen het 'betere' boek op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en
ecologie is verkrijgbaar, maar ook alle artikelen van Natuurmonumenten, KI.INV,
IVN en van Vogelbescherming: wilde planten kwartetten, vogelposters, vogelgeluiden
op cassette en CD.

MilieuBoek ís gevestigd in het Hugo de Vries gebouw naast de Amsterdamse Hortus
en vlakbij Artis.

Tenslotte
MilieuBoek heeft de Vqgelwerkgroep Amsterdam aangeboden om boekbeschrijvingen
van nieuwe publicaties maandelijls toe te sturen, aflrankelijk van het oordeel van
het bestuur en de redactie, zou de Gierzwaluw daarover kunnen berichten. Wellicht
creëren wij daarvoor de rubriek 'nieuwe boeken'.

MilieuBoek (wrnkeD

openingstijden:

Plantage Middenlaan 2H, 1018 DD Amsterdam
020-624489
maandag tot wijdag: 9.00-18.00 uur;
zaterdag: 11.00-17.00 uur (geen koopavond).
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WEIDEVOGELBESCHERMING IN WATERLAND I 995

Frank hsbeen en Tluus Bouwhuis

Voor het l3e jaar beschermden in 1994 in Waterland boeren en wijwilligers samen
legsels van weidevogels. Deze activiteit gebeurde onder supervisie van het Samen-

werkingsverband Waterland. Het Samenwerkingsverband Waterland (svw) bestaat
sinds 1982 en wordt gevormd door de Werkgroep Jonge Boeren Waterland, de Milieu-
federatie Noord-Holland, het Centrum voor Landbouw en Milieu en enkele 'onge-

bonden' natuurbeschermers. Het svw wil in Waterland agrarisch natuur- en milieu-
beheer bevorderen door werleg, onderzoek, voorlichting en uitvoering van prakti-
sche maatregelen.

Omvang
Na een bescheiden start in 1982 heeft de in 1988 ingezette groei zicli in 1994 voort-
gezet(figuur I, zie volgende pagina). De oproepen in lokale kranten en huis-aan-
huis-bladen, radieinterviews en mondelinge reklame leverden ruim 60 nieuwe wij-
willigers op, zcdrat het aantal vogelaars met 34 personen groeide tot 194. Door deze
toename was het mogelijk het aantal boerenbedrijven uit te breiden tot 119.

Door deze toename en door uitbreidingbinnen de bestaande bedrijven, is het areaal
afgezocht land flink toegenomen: van2173 tot 2690 ha. De meeste afgezochte per-
celen bevinden zich in Waterland-Oost.

nestvondsten
In Waterland is op tenminste 2690 ha naar weidevogellegsels gezocht. Daarop zijn
4078 legsels aangetroffen vat22 soorten. Tabel 1 (pag. ) geeft een overzicht van
het aantal gevonden legsels per soort.

-steltlopers-
Zoals gebruikelijk zijn van de Kievit (1882) de meeste legsels gevonden, gevolgd

door de Grutto ( 1150) Op ruime afstand volgen Scholekster (295) en Tureluur (263).
Verrassend is dat in 1994 méér legsels gevonden zijn van de Kemphen ( l0). Buiten
het 'bolwerk' Opperwoud en Binnengouw is er weer éénbij Ransdorp aangetrofen
(hetzelfde perceel als in 1 993 ( ! ) en hier is nota bene natuurbouw gepland d.w. z. het
aanleggen van moeras).
In de omgeving van Ransdorp zijn bijna alle Watersnippen gevonden. Tevens is een
nestje van deze 'hemelgeit' aangetroffen in de Monnickenm@r en het Oostzanerveld.
Een kleine kolonie Kluten (4) in de buurt van Uitdam is beschermd.
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figuur 1. De ontwrkkeling van de nestbescherming in Waterland ( 1985- I 994). Weer-
gegeven zijn het aantal vrijwilligers en bedrrjven; het oppervlak van afgezocht gras-
en bouwland en het totaal aantal gevonden legsels.
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-eenden-
Het aantal legsels van Wilde Eend bedraagt 74 envan de Slóeend 54. Van de
Krakeend werden maar liefst 6 legsels gevonden. Zomertaling(3), Tafeleend (2) en
Kuifeend (4) blijven schaars. De aangebrachte voorzieningen voor Bergeenden in
de vorm van ingegraven pijpen en plastic vaten hadden \ilederom geen sukses. Wel
hebben zijweer'gezellig' in het 'bekende' schuurtje nabij Uitdam gebroed (zie ook
Visbeen, 1994).

-zongvogels-Er zijn minder legsels van Veldleeuwerik (la) en een gelijk aantal van de Gras-
pieper (5)gevonden vergeleken met 1993 (respectievelijk 17, en 5). We dachten dat
de Gele Kwikstaart vorigjaar geheel op zijn retour was, m.lar gezien de vele zangwaar-
nemingen lijkt het een goed jaar voor deze soort te zijn geweest en er zijn maar liefst
5 legsels gevonden.

-overige-
De Meerkoet (147) vormt het sluitstuk van de groep 'algemene broedvogels'. Ook
van Visdid(34) àjn veel legsels gevonden. Dit aantal komt voor rekeningvan het
beschernren van twee kolonies in Oostzaan en het llperveld. De Kokmeeuw is met 8
legsels aarwezig. De Knobbelzwaan scoorde met tien legsels. Van de Waterhoen of
ook wel rietkip zijn 5 legsels gevonden. De Grauwe Gans sluit de rij met I legsel,
gevonden in de Poppendammerweeren.

dichtheid aan gevonden legsels
De dichtheid komt op 159 legsels/l0O ha hoger dan in 1993 (153/100 ha). Deze
toename komt voor rekeningvan de Kievit die met een dichtheid van74legsels/IO0
ha broedde (1993:67). Ook Grutto, Scholekster en Wilde Eend zijn in hoger dicht-
heden aangetrofen. Een afname zagenwe vooral bij Slobeend.
De dichtheden bevestigen het positieve beeld van de weidevogelstand in Waterland.
Ook op de nieuwe percelen, waar bescherming voor het eerst plaatwindt, worden
veel legsels gevonden. Dit, gecombineerd met de trage grasgroei, waardoor men
lang de tijd had om de aanwezige legpels te vinden, zal ongetwijfeld voor het hoge
gemiddelde hebben gezorgd.

-groslond-
Het beweide land was in 1994 vogelrijker dan in 1993 (1421100 ha tegen 130/ha).
De hogere dichtheid op weiland zal waarschijnlijk veroorzaakt zijn doordat de
inscharingsdata later vielen. Hierdoor vestigen weidevogels zich over een langere
periode. Rust lijkt essentieel voor de vestigingen. Voorbeweid land was in 1994
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vogelarmer, namelijk l0? per 100 ha tegen 139 peÍ 100 ha in 1993. In verhouding
werd er weinig land voorbeweid (1994: 60 ha, 1993:89 ha)

Op maailandvonden we 197 legsels per 100 ha (tabel 1). Het maailand was in 1994

iets minder vogelrijk dan in 1993 (2161100 ha). Dit verschil is deels toe te schrijven
aan het lage aantal vestigingen (2lll00 ha) nó het maaien. In 1991 waren dat er 16/

100 ha, in 1992 27/lO0 ha en 1993 52/l0O ha. Het gaat hierbij vooral om Kievit
(175) en Scholekster (49).

Op onbeperkt maailand nestelen 190 broedparen per 100 ha, op beperkt maailand is
de dichtheid het hoogst: 265 legsels/loo ha. Dit komtvsal voor rekening van de

Grutto. Voordat conclusies worden getrokken oven het effekt van het beheer varn

beperkt en onbeperkt maailand is het belangrijk zich te realiseren dat de percelen
met maaibeperkingen in het algemeen voor wei&vogels gunstig gelegen zijn en dat
in het verleden deze gebieden zijn aangewezen q grmd van hun vogelrijkdom.

-bouwlond*
De dichtheid op de 34 ha bouwland was 374ll 00 ha. Op berwl and zijn legsels van
Kievit (95), Scholekster (24), Grutto (1), Wilde Eemd (5), Veldleeuwerik (1) en
Meerkoet (l) gevonden (tabel l). De dichtheid aan Kievit (279llOO ha) is ruim drie
maal zo groot als op maailand en bij de Scholekster bijna zes keer zo goot. Het
aantal Grutto's op bouwland was dit jaar bedui&nd minder dan in 1993 (10). Zij
werden in 1993 voornamelijk gevonden in de snijrqgge. Dit gewas was in 1994
afutezig omdat het inzaaien onmogelijk was door het natte najaar.

lotgevallen
In figuur 2 (zie pag. 24) zljnde lotgevallenvan alle gevonden legsels weergegeven.
Daaruit bl|kt dat 70 o/o is uitgekomen (1993: 66%0/o). Ftedatiel (1994: 2lo/o,) en
verlaten (1994:. 6Yo) zijnde grootste verliesposten. De nestbeschermers hebben naar
behoren gefunktioneerd, want slechts lo/ovan de legsels is door toedoen van het vee
verloren gegaan. Bij veldwerkzaamheden als rollen, emissie-arm uumwenden van
mest, wiersen en maaien sneuvelde slechts lo/ovàÍrde legsels. Dit is een minimum,
daar niet altijd de uitgemaaide legsels worden gevonden.

Op maailand is 69 o/o van de legsels uitgekomen, op weiland 67 Yo. De vestigingen
nó het maaien waren beduidend minder succewol namelijk 50 %. Op bouwland uÀas

het broedsucces ditjaar ongekend hoog (1994: 86 Yo;1993: 63 Yo; 1992:81 %). Het
bouwland geeft Kievit en Scholekster goede kansen de eieren succewol uit te broe-
den.

22
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Tabel 1. Aantal in 1994 gevonden legsels, de dichtheid aan gevonden legsels per
100 ha. (n > 10) en uitkomstpercentage op maailand (beperkt en onbeperkt, inkl.
vestigingen na maaien), weiland (inkl. voorbeweid land), bouwland en het totaal
van het onderzochte gebied. n: aantal legsels; d : dichtheid aan gevonden
legsels per 100 hectare; o/ouit: percentage uitgekomen legsels;
.: geen betrouqbare waarde te berekenen.
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figuur 2. De lotgevallen van de in 1994 in Waterland gevonden legsels.

ontwikkeling weidevogelstand
voor het bepalen van de populatie-ontwikkeling van de diverse vogelsoorten kun-
nen het beste de aantallen broedparen worden vergeleken. Hierover zijn echter geen
gegevens verzameld. Alleen op grond van het aantal gevonden of uitgekomen iegs-
els valt echter geen betrouq/bare uitspraak te doen omdat:

- het geïnventariseerde areaal in Waterland sedeÍ 1989 sterk is gegroeid (ziefi-
guur l);

- de nestvondsten afrrankelijk zijn van de zoekintensiteit en ervaring van de voge-
laar en dit n%al wisselt;

- de populatie van Kievit en Grutto in onbekende mate \r/ordt oveïschat, wanneer
het aantal gevonden legsels als maat wordt gebruikt.

kettingmethode
om toch iets over de populatie-ontwikkeling te kunnen zeggen, vergelijken we van
jaar totjaar het aantal uitgekomen legsels op percelen die in twee opeenvolgende
jaren zijn geïnventariseerd. Dit is de zogenaamde kettingmethode (Marchant et.al.
I 990). Op grond van de zo berekende verschillen in aantallen legsels tussen opeen-
volgende jaren kan de populatie-ontwikkeling zrchtbaar worden gemaakt door de

.|
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jaadijkse toe- ofafname te relateren Íum een refeÍentiejaar. Hier is hetjaar 1985 als
referentiejaar gebruikt (index : 100) en zijn de overige jaren op basis hiervan
geïndexeerd. Zo ontstaat een relatieve maat: de kettingndex (figuur 3,ziepag.26).
Bij de soortsbespreking zullen we op de afzonderlijke ontwikkelingen ingaan.

bespreking per vogelsoort
Per vogelsooÍ bespreken we het volgende:
-dichtheid aan gevonden legsels op maailand en weiland en eventueel bouwland;
-uitkomstpercentage en verliesoorzaken;
-pryilatie-trend in Waterland sedert 1985 (figuren 5 en 6)
-een vergelijking met de gegevens afl<omstig uit meetnet van de provincie Noord-
Hdland (Scharring4 I 995);

-percentage legsels uit vóór het maaien op onbeperkt land;
-vestrging nó het maaien.

Scholekder
De dichtheid aan gevonden legsels is op maailand (15/100 ha) iets hoger dan op
\reiland (11/100 ha). In vergelijking met 1993 zrln op bouwland beduidend meer
legsels gevonden (711100 ha).
Het uitkomstpercentage (67 %) is vrijwel gelijk aan vorigjaar (660/o). Met name op
bouwland is het broedsucces hoog (77%). Veruit de belangrijkste verliesoorzaak is
predatie.

In 1994 wordt de in 1992 ingezette daling van het aantal Scholeksters afgevlakt
(figuur 3). Over de periode 1985-1994 neemt de Scholekster in Wbterland op perce-
len met nestbescherming tot l99l duidelijk toe om vervolgens weer af te nemen. In
het provinciaal meetnet blijft de Scholekster constant.
Ondanks het late maaien is slechts 54 o/o van de legsels uit vór het maaien. Veel
legsels worden dus door het maaien bedreigd. Behalve een aantal dat op kale sloot-
randen, gedempte sloten, pas ingezaaide stukken e.d. ligt. Voor de laat broedende
Scholeksters is er op het etgroen nog gelegenheid om te nestelen. Het broedsucces
van die legsels is echter lager (55Yo) dan van de eerder broedende vogels.

Kievit
Van de Kievit zijn in 1994 in hogere dichtheden gevonden dan in 1993 (1994 731

100 ha; 1993:671100 ha). De legsels lagen vooral op maailand (921100 ha) en bouw-
land (2791100 ha), en minder op weiland (641100 ha). Er is nauwelijks verschil
tussen beperkt en onbeperkt maailand. In 1994 broedden de Kieviten in een hoge
dichtheid op bouwland (279/l0O ha). De zwarte grond was erg in trek.
Het uitkomstpercentage is vrijwel gehjk op maailand (72 %) en weiland (7 | %).
Het is een goed jaar voor de Kievit. Dat blijkt uit de populatietrend, die hoger is dan
ooit (figuur 5). Het aantal succesvolle paren nam met ruim 6 o/o toe. In Waterland



De Giewaluw 3i (1995) nr I 26

scholekster en kievit
Waterland

lndex acholekster lndex kievlt
140 'l/íO

120

100

60

8080

120

1(}0

60
1985 Í986 1987 19t8 1989 Í990 €$ 1992 íg- 1994

grutto en tureluur
Waterland

lndex grutto lndex tureluut
160

140

120

100

80

60

40
Í985 1986 1987 1988 1989 1990 Í991 1992 Í993 .t994

Figuur 3. Populatie-ontwilí<eling van de Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur
in waterland van 1985 tot 1994 aan de hand van uitgekomen legsels. De index is
berekend volgens de kettingmethode.
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schommelt de populatie tussen 1985 en 1992, maar er lijkt nu toch een positieve

trend te zijn (figuur 5). Deze ontwikkeling vindt de provincie ook in het meetnet,

waar in 1994 ook de hoogste waarde wordt gehaald.

Door het late maaien was het merendeel van de legsels op onbeperkt maailand uit
voor het maaien (90%).In een vroeg jaar als 1993 was dat nog66 Yo. De zoge'
naamde 'meiKieviten' lijken voor een deel uitgeweken te zijn naar o.a. bouwland.
Maar toch werden nog lT5legsels gevonden op het etgroen (17 Yo van het totaal
aantal gevonden legsels op onbeperkt maailand). Het broedsucces lag echter laag
met 50 o/o.

Grulto
De dichtheid aan gevonden Gruttolegsels op onbeperkt maailand lagin 1994 (591

100 ha) lager dan in 1993 (63ll00ha). Beperkt maailand is aantrekkelijk voor de

Grufo: l05legsel per 100 ha. In de relatienotagebieden van Waterland-Oostbereikt
deGrutto hogg dichtheden (vocer- 1994).

Opueiland (361100 ha) zijn in 1994 beduidend meer Gruttolegsels gevonden dan in
1993 (291L00 tra). In het totaal is het aantal uitgekomen legsels ín 1994 vergelijk-
baar mer, &t var 1993 (451100 ha tegen 431100 ha).
Het uitkomstpercentage was zowel op het maailand als weiland beduidend hoger
(68 Yo tegen 58 %" ín 1993; 64 oÀ tegen 56 %). Het late maaien zal voor de Grutto
positief hetÈen gewertÍ. In totaal was het broedsucces 68 o/o, predatie was de groot-

ste vediesoorzaak.
Na het dieptepunt van de Grutto in I 993 ligt de index van 1994 gelukkig hoger en is

bijna geldk aan 1990. Over de periode 1985-1994 vertoont de Waterlandse popula-

tie een lichte afname (figuur 2). De schommelingen van de populatieontwikkeling
lijken met name bepaald te worden door vroege of late maai-jaren (zoals 1990 en

1993). De dichtheid aan gevonden legsels op grasland (451100 ha) is echter niet
veel lager dan die in 1993 (441100 ha) en 1992 (48ll}0 ha). Hiermee wordt de

beperking van de kettingindexmethode op grond van het aantal uitgekomen legsels

zichtbaar gemaakt. Dit wordt nog eens bevestigd door het provinciale meetnet: de

Grutto is in Waterland juist heel constant (figuur 7).

Maar liefst 83 %ovmr de legsels was uit voor het maaien. Op het etgroen broedden

nog geen handje vol paren (1994:4,1993:85). De Grutto kent een beperkt broed-

periode die ongeveer loopt van begin april tot half mei.

Tureluur
De Tureluur is in 1994 in dezelfde dichtheid aangetroffen als in 1993 (10 legsels/

100 ha) De soort vertoont een duideldk voorkeur voor maailand (141100 ha) boven

weiland (10/100 ha). Beperkt maailand (6.5/100 ha) blijkt minder aantrekkingskracht
te hebben dan 'wij' maailand. De lage dichtheid van de Tureluur op land waarvan
het gebruik niet achterhaald kon worden (21100 ha) drukt de totale dichtheid aan
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gevonden legSels.

Het uitkomstpercentage op maailand (64 o/o) ligt hoger dan in 1993 (56 oó) en is
vergelijkbaar met weiland (63 %). De belangrijkste verliesoorzaken zijn predatie en
verlaten.
De stijging van de populatie sinds 1990 heeft na de teruryal in 1993 doorgezeÍ.

Bescherming
Door het natte voorjaar werd op veel percelen pas laat emissie-arm uitgereden. Soms
waren de eerste Kieviten al uit toen de eerste mest op het land kwam. Het is belang-
rdk om vast te stellen dat slechts vier legsels zijn gesneuveld bU het emissie.arm
uitrijden van mest!
De meest voorkomende en succewolle technieken zljn dat de veehouder of loon-
werker met de machine om het nest heenrijdt (n:158) of dat de machine wordt
opgeheven (n:20). Het zijn vooral legsels geweest van de Kievit (81) en Grutto (67)
die beschermd zijn. Maar ook om legsels van de Tureluur (10), Scholekster (9) en
zelfs van een Watersnip, is de machine succewc[ hem gereden. Het uitkomst-
percentage van deze legsels is hmg (85 %). Yande legsds dieverloren zijngegnn,
is predatie de belangrijkste verliesoorzaak.

nestbeschermers
Het vee glng pas laat naar buiten, toen er op de percelen al veel legsels waren. 438
nestbeschermers zijn geplaatst. Toch is dit beduidend minder dan in 1993 toen er
574 legsels met een nestbeschermer beschermdwerden. Dit hqge aantal lsryam toen
voornamelijk voor rekening van legsels na het maaien. In verhouding waren
er in 1994 weinig legsels na het maaien.
Het zijn voornamelijk de Kievit (192) en Grutto (106) die met nestbeschermers
tegen vertrapping zijn beschermd. Maar ook over de legsels van Scholekster (69) en
Tureluur (,$4) is een nestbeschermer gezet. Tevens werd bij de kritische soorten
Watersnip (2) en Kemphen (3) een nestbeschermer gebruikt.
Hetuitkomstpercentage (75%)isvrijwelgelijkmetdatvan 1993 en 1992(74%o).ln
waterland zijn predatie (18 %) en verlaten (5 %) de belangrijkste verliesoorzaken.
Darilr;,ij het plaatsen van nestbeschermers is het verlies door beweiding terugge-
bracht tot 2 Yo.

omheenmaaien
Door het late maaien was 8l %ovande legsels uit voor het maaien (tabel 5). In een
extreem woegjaar als 1993, was slechts 487"aítvoor het maaien. Er is dan ook in
verhouding om weinig legsels heen gemaaid (1994: 173 1993:543; zie tabel 8a en
8b). Het zijn voornamelijk legsels van de Grutto (51), Kievit (35), Scholekster (24),
Tureluur (23) en Wilde Eend (15) uaar omheen is gemaaid: gemiddeld 14 legsel per
100 ha onbeperkt maailand (1993:52/10Oha;1992:45/100 ha; l99t: 281100 ha).
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Het uitkomstpercentage (68 %) was vergelijkbaar met 1993 (69 %o) maar lager dan
1992 (78 %o) en l99l (75 %\ De oorzaak is dat met name de predatie (199418 Yo;

1993:16 o/o) en het verlaten van het nest (1994.1O %o;1993'. 16%o) een hoge tol eiste.

Het aantal legsels wat is uitgemaaid, is beperkt gebleven tot 19.

Slot
Door de weersomstandigheden was 1994 agrarisch gezien een laat voorjaar. De
koeien grngen laat naar buiten en er werd pas in de tweede helft van mei gemaaid.
Veel nesten waren uit voor het maaien. Toch was de bescherming hard nodig. Er
werd veelal pas half april gerold en gemest met de zodebemester. Zonder die be-

scherming zouden veel nesten sneuvelen.
Gelukkig wordt de weidevogelbescherming in Waterland breed gedragen door een

toenemend aantal veehouders en vrijwilligers die zich inspannen voor het behoud-
van de weidevogelstand. En de resultaten mogen er zljn'. niet alleen werken er steeds

meer vrijwilligers en boeren mee, maar veel belangrijker is het dat de weidevogels
in Waterland het nog steeds goed doen.
Dit artikel was Gnmogelijk geweest zonder de inzet die boeren een vrijwrlligers
hebben getoond bij het veldwerk en het bijhouden van de weidevogel- en agrarische
gegevens.

Dit artikel is een samenvatting van het verslag 'Weidevogelbescherming in Water-
land 1994' (Bouwhuis & Msbeen 1995).
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WAARNEMINGEN PERIODE DECEMBER I 994 - FEBRUARI I 995

PeÍer §choltea

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode december tot en met februari.
Waarnemingen over de periode maart tot en met mei uiterlijk 15 juni zenden ÍLaar

Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV Amsterdam.
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24-12-94 1 Crmaal HalfiregTDl
05-01-95 1 KlareÍ'b@k (bij De Hoge

Dijk)rvlJo
18-01-95 I Bretten Groote Braak

Geuzenbos PMA
25-02-95 I Vijf,ioek van Vijfhoek

Diemerzeedijk CCR
24-02-95 1 Osdorperbinnenpolder

PTA. Eerste waarneming.
12-02-95 38 Gemenschapspolder

PSC
12-02-95 4 Slaardassackerpolder

P§C
18-12-94 I Holysloot +FVI WWA
02-12-94 11 -+O NieuweMeerPMA
02-12-94 3 -rNO NiEuwe Meer PMA
03-01-95 34 -+ZW Spaarndammerdijk/Haf

wegf,TA
05-02-95 3 Penbos AST
18-02-95 3 Penbos AST
09-12-94 9 Marken WWA
18-12-94 6 Uitdam +FVI WWA
19-12-94 100 +O Nieuwe MeerPMA
15-01-95 120 Zuiderwoudsl-FvlwwA
24-01-94 500 Blijkmeer-waterlandFVl
22-ï2-94 24 -+NO Excursiepad Adamse

Bos PTA
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Ouderkerkerplas e.o.
14-01-95 I Fort Nigtevecht AST
02-02-95 1 Fort Nigtevecht AST
ll-02-95 1 Diemerzeedijk CCR
19-02-95 I Diemerzeedijk CCR
25-02-95 I Diemerzeedijk CCR
17-01-95 1 Boezemkanaal-zuid le
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12-02-95 I Gouwzee begin Marker

dijk PSC
12-02-95 2 Gotwzee begin Marker

dgk PSC voorlopig laat-
ste waarneming

Nonnetje
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02-12-94 I Excursiepadgehoord

PMA
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0+03-95
l2-03-95

t3-o9-94
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Witte Kwrkstaart

Zang)ijster
Koperwiek

Grote Lijster

rjiftjaf

Vuurgoudhaantje

Baardmannetje
Boomklever

23-02-95

t6-12-94

07-01-95
3 l-01 -95

02-02-95
05-12-94

11-12-94

09-0t -95
2l-01-95
29-01-95
t4-02-95

27-02-95

t0-12-94
t2-12-94
06-01-95
a5-a2-95
05-12-94

t9-12-94
01-01-95
05-02-95
tt-12-94
t3-02-95

Regelmatig
t5-12-94
09-02-9s

t3-02-95

24-02-95

t4-12-94

De Giem*aluv -mei 1955-

datum regelmatig 2 exem
plaren WWA

I Artis br1 Zeeleeuwenbassin
NJA

I Lutkemeerpolder JBL.
Laatste waarneming 1994

I Blauuwpijpstraat FVI
1 SchoonhovendreefAST.

Eerste waarneming 1995
1 Meerzicht zang PTA
12 Excursiepad A damse Bos

PTA
30 DubbeleBrugA damse Bos

PTA
20 Meerzicht PTA
12 Vrije Geer PTA
4 AMC terrein WSC
26 Excursiepad A damse Bos

PTA
12 Noordelijke Oeverlanden

Nieuwe Meer PTA
I Westgaarde JBL
l-+ZW Excursiepad PMA
I HornwegTDl
I Westgaarde JBL
I Meeuweneilanden A damse

Bos zang PTA
Excursiepad roepend PMA
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI
Westgaarde JBL
Vogeleiland A damse Bos
PTA

Oeverlanden Nieuwe Meer
I Frankendael PMA
2 Yogeleiland A damse Bos

zangHA
I Vogeleiland l(damse Bos

zang PTA
I Dubbele BrugA damse Bos

PTA
I Barentszstraat kortstondig

wzurgenomen DBA
Taigaboomkruiper
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Bosuil

Ransuil

IJwogel

Bijeneter

Groene Specht
Graspieper

Waterpieper

Oeverpieper
Grote Gele Kwikstaart

08-0r-95

t9-02-95

m.i.v. 05-12-94

05-01-95
03-02-95
05-02-95

tt-02-95
t9-tt-94

02-02-95
05-02-95
05-02-9s
t9-02-95
04-03-95
12-03-95

t3-09-94

18-01-95
03-12-94
02-02-95
t2-02-95

02-tt-94
06.11-94
12-tt-94
22-tL-94
20-02-95

l3-01-95

Hoogste aantallen op slaapplaatsen:
30 Bretten-Groote Braak;
20 Oeverland Nieuwe Meer.

PMA, PTA
22-Ol-95 I Cruquiuskade WWA
02-ll-94 I Verbindingsdam Oostelijk

Havengebied DTE
Mauritskade MSO
BellamlpleinRW
Spuistraat RVL
Kloveniersburgwal RVL
Binnenkadijk voor deze

34

30 Olympiaplein 25-30 ex
op slaapplaats thv
Tintorettoetraat RVL

104 Rembrandtparkslaap
plaats RVL

regelmatig horen roepen Noordkant
Amsterdamse Bos PMÀ PTA
7 WestgaardePlA
4 Westgaarde PIA
I Spoorlijn,{dam-Utrecht

w§c
2 Flevopark GDU
I Flevorpark met M. Tonkes

DTE
I Eindexcusiepad

/fdamre Bos PTA
I DiemetzeedijkNZ
I Diemerzeedijk Ní
I Diemerzeediik CCR
I Diemerzeedijk CCIR
I Radrïreg in greppel LED
I Noordelijke Oeverlanden

Nieuq€MeerRVL
15 Amsterdan west M. Wit

mond; Dutch Birding
16(6) p. 259 DBA

I +W Bretten GrooteBraakPMA
I Diemerzeedijk NZI
2 Fort Nigtevecht AST
I Peerenboom Waterland

PSC
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Frater

Barmsijs

Goudvink

Appelvink

t9-02-9s
25-02-95

27-02-9s
04-03-95

02-01-95

27-01-95

05-12-94

05-12-94
24-12-94

t2-12-94

tt-02-95

22-01-95
30-01-95
04-02-95
09-02-95
t7-02-95

l5
10

25
4
2

2NW

De waarnemers waren:

De Giewaluw -mei 1955-

Westgaarde l0-15 JBL
Koenenkade PTA
Westgaarde JBL
Frankendael DLU
Millingenhof overvliegend
PSC

Westgaarde JBL
De Hoge Dij k overvliegend
PSC
Jaagpad PTA
RenkumhoflMonfoorthof
PSC
Osdorperbinnenpolder
PTA
Osdorperbinnenpolder
PDR
Excursiepad Adamse Bos
PTA
Excursiepad PMA
Excursiepad Adamse Bos
PTA
Excursiepad tenminste I ad
manPMA
Flevopark overvliegend
GDU

40
1

20

45

l0
1

I

tzo
I

I

AST
CCR
coo
DBA
DKA
DLU
DTE
FVI
GDU
GKE
GTI
JBL
LED
MJO

Adry Streefland
Claude Crommelin
Cees van Oostveen
Dutch Birding Association
Dick Kars
Dick Lublink
David Tempelman
Frank Msbeen
Guus van Duin
G. Keijl
G. Timmermans
Jan van Blanken
Leon Edelaar
Martrjn de Jonge
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OaÍvangen literatuur winter I 994/1 995.

f. ultuuniltsroRrscn BRoNNENMATERIAAL M.B.T. DE AvIEAUNA
& ORNITTrcL(reTf VAN AMSTERDAM E.O.:

H. Adema, De laatste rustplaats van Coenraad Jacob Temminck ( 1778- 1858). Irfirsis
(personeelsblad Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden) nr. 66, p. 19-20.
Op de stck vm'alla Begraaftlats Groaatecg te kido, die nu gqetawffid wÍdt, is het gmf tmggwonda vm de bqoqnde
Arutudare vogolcoll*1iory m omitholoog C.J. Tmiack
Hiu ligt ook zifu opvolga ia ha Leid* RijemuomvoorNatuudi$e Hietorie Hro Schlegel (1804-1884) begraro.

LB. Holthuis, tw foto's ve het graf va C.J. Tminck op de Begmafpluts Groaeteeg to kida

J.J.M. Andriese, Nestkastenverslagen van het Amstelpark uit de jaren 1975, l9?6
en 1980. tithauchiefvmM{.u.J.tlUvaDrooÉp,ffietdeevadeVogelstudiegroepAm*adrcBosbtqKN!§i
VogelwQ;oop Amrtailau (f 95$19?6).

J.J.M. Andriese, Overzicht van de broedvogels van Goulerrein Duivendreeftrin dt
jaren 1978, 1982 en 1984. uau**;"jmutlatotaal4goortahoedadva4eceid,wo.Bmmfl(I9?ti.
Rusuil, Stauí (1978), Bosil (lex ia 198/.),2 p. CÍote Ujstq , I p. Wrelerul, boido in 1978. Zievou avolediverdsg
Giazwlunjrg. 23 (1985) u- 2.

Bosbericht@ersoneelsbladStedelijkBeheerAmsterdamseBos)nr. I,februari1995.
Met divrre r-ogelwmi4a Bit hst Andqdry Bos: 12 Krmvogpls op 10 no!'mbq 1994 r Z blj <ie Bo$aa. eiod 1994
a jw. Kwk Op 2 1 fehMi 1995 Ed de qsto crutto magaom io poldq Mqzicht.

D. Constandse (VWG Amsterdarn), Ida Gerhqrdt en de a,yaltwtrek Hollands Maand-
bladnf. l, 1995. LitmireahistoÍish-mithologircheualyevmmgedichtvmldaGqhudtdatvarrclzegt@
urge€l&ade (IfuiB?-)zwlum

J.H.U.VanDfOOge, Beatrixpark.Sept. l96j.ovaziohtvubroedvogels(1?)mtrekvogolsir1962-1963.
O.n Uwogdr
Ova het vogello'a in het Beatrixpuk wrdt ook vcel4 gedm ia de Mod CmtÍ. hst. Flq. & Faua. Ondaz Gr. A dam jrg 1

(1948):35-36flishe(Mededeli4pflbladvmdoIQ.INVVogelwlgroepAmtarlm iy.l(4),2(4)q6(314).

R. Geene, SOvON-telformulieren m.b.t. broeóvogel-inventarisaties van de weste-
lijkeDiemerzeedijlq 1988-1994.m-broeddaiartejaatese-lee4rcep.2,0,3,6,5a2pmBuidolmeza.
Topjua voor deze eort *ua du 1992 q 1993. You 1992 wÍdt relfs q pw ffi op,Eq4lilq du ia Dutch Btdiry
14,4;155. Ea foto v& jw-@iel bij tr6t staat ia DB 14:158.

De Grospieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, SVN) jrg. 15

nr. 1, maaÍ 1995.
'BruineKiek@diry@-papinhetowalmduryalvehotAÍst{dareBoein1994. RqrintvaGazmluw32(4):f38-
141.
- Vondst ve @ Noordr Stmogel ia Amstqdrul De vondst m het Zeburgapad vu a bimogemid ex. op 2 juwi
1995 ir hetvijfde gwal vm deze ooívoor Arctadm Er zijnvia adaogwalla (16 dc. 1898 Oostm, 15 ds. 1914, ? §€pt
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I 962 oli*laohtoffsÍ Niow Mq a 28 jmuri 1 964 vmdst vu uouwtje Klovoimburgwl)l dus m@dÉls tgc whtwtc-
m@,
- Provinciaal Weidwogelretnet Noord-Hollud 198?-1994. Kmphaao, Veldlamik a Gele Kwilqtaan nmm eignfiot d

De Groenbewuste Amsterdqmmer (lyN Amsterdam) l4e jrg. nr. 4, december 1994.
. Ïwijfele ovc netbrchmirg? Ova do kitiek vu SÍichting Dondwogels op het uetb*hmirgemk h Watqlmd.
Op 60-?07ovu het totsle tesledvhdt oetbwhmirgplate Sl*ht8 59r'o dq n6ta gmt valoro door agroirche ualeur
heda. De lritiek betr€ft de lqm*em vm de jorge vogels aa hot netvlieda.

De Groenbewuste Amsterdamrner (IVN Amsterdam) 15e jrg. nr. 1, maart 1995.
- Gefladderrond Frukodd. Smmvattiryvu hetutikel ovqhondadjavogellwa op FrakodaelindeGiazmluw32(4).

E. Groenewoud (Oostzaan), lijst van waarnemingen in en om Amstelveen 1958-
1980.
W.o. tre wmioga va \toudupje m de Amstelv*n* Poel (l ex. 5 moi 19? I a 3 ex. 6 mei 19?E gezia doc de hÍ.
Grmmudr.).

J.B. Groot, Geluidsopnarne van de zangvan een Noordse Nachtegaal bij Ruigoord,
23 mei 1993 en 5 juni I 993. Sony geluidscassette. op gron<t vm rleze gelui<tmpmre is het nogal
ontrwmi6loggrral rysd rloor de CDNA

R. de Haas, foto's van enige unieke Amsterdamse vogelhuiden in de collectie van
het ZcËlogisch Museum Amsterdam.
Het betÍefrfoto'svuAradbuized (1905), Bubrijre Valk (1930), KleineZilvme[a (19r 1) a 2 hybride mda (Kromad
x Wrlde Eqd o §Irlde Eood x Tafelad).

J. Hahn en J.M. Fiedeldij Dop, Op de bres voor de Giernyaluw Leve de Vogelwet
van 1936. De Plantage-Weesper Buurtkrant jrg. 45 nr. 4, september 1994. ou*au*ti.
ta b*hmiry va de grote Gionalutkolouie ir het gebouw Mauritslcade 23. Ifiq wda midda ia het broodsizo@ de
pma vmioud. Do taovatie wd daop door trls@komt vo vogelbrchmingwmlat A [Irtog stilgelegrl De same
mq blek bqeid de koloaie te redda door de boeidsla vu het dak niet sf te sluit@ met loodlappa. D@lÍaad-urbtam F. Bak
('al 30 ju ia de daka') had nq5 rooit iets vu die zmlum gmakt .

A. Haring (ACJN), Vogelinventarisatieverslag Sloterpark Oostoever 1977. (kopie).

J. Hopman, Een plek om te beschermen. GÍasdtJinen februari 1995. ou*au'aiuvaomlid
N. Zjlms tega de kap - midda ia hel broedeizoa - va het wilgebos op de Dimazeedijk, mei 1994. Hot lappm rud
Btolrgezet.

A. de Jong R. Rekers, J. v.d. Woude, Botshol broedvogelonderzoek 1994. :na.eo,l.or
brosddq ia 1994 o.m 15 p. Aalrchoh'as (sl*hts 2 jorga op 22 mei), 1-2 p. Roadomp, mogelijk l-2 p. Lrepelu, mogelilt 1 p.
Kuk Oalts ve 2 a. I E juli), 1 -2 p. Kroonad (gm j^g@ Mngmom@), 4-5 p. Buizad, IIri! Spm, Bomal§ 2 p.
Toraval\ 10-14 p. Zwde Stmq 3 p. Blauuóoret (nieuw broedvogel) a 36 p. Rietzag« (vqdq hotel).

H. Knol et al. (eindred.), Valkerq een passie. Boeken over valkerij uit de collectie
van Prof. A.E.H. Swaen. Koninklijke Bibliotheelq Den Harg 1993. oevaraij-bibliothek
vu de Arotqdre omitholoog m lettckmdige, oud-voorzitta vm do Nod. Vaaiging tot B*hmiag vm Vogel§
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m ralliaij-expert Sw (1863-194?) *ordt bowd io de Kooioklifie Bibliothek

J. H. Kruizinga e.a., diverse artikelen en materiaal m.b.t. het ringwerk door Vogel-
ringstation Frankendael ( 1959- I 969):
- Invalide uí 'vaogt' vogels voor piidoog mdqzoek De Vollshmt, 22 oktobq 1962.
- op Fmnkmdael vaogt lrH v els mst ffi suk*el vo q stmuil. Trouw 3l oktobq 1962.

- J.tl Krui;.g?, Havogelringsatim Fmtadael. op do LEtkifi oktobq 1964.
- J.tL Kfli"iíEs, Vogelsvaoga op Fmtadd. Gra§a(bladAlg Nod. Grafi*heBond) llejry, u. 1, 14 juwi 1965.

- Tuugmeldioga va op Fmkatlael ia dejuo 1960.1969 door tLF. Aratm./Vogeltirgstation Ftmkadrel gaiogde vogel*

J.E. Messing Jaarverslag )'lestkastjes N.O.B. 1994. jaargang20. rp.BmteMiegavmga

had 5 joogo 2 p. BoomHa'm haddm 14 !»gm. 't tn de nog rcl mrczjge Bowil koo brooda niet vageteld wrda.

Milieucentrum Amsterdam, Vogels in de stad. Milieu Informatie Bladen nr. 2.

Prof. dr. A.E.H. Swaen, Bijzonderheden betreffmde de gierzwaluw (Apus L.). Ardea
jrg. III, afl. 4, december 1914; Ardeajrg. IV afl 1, maart l9l5; Ardra,jrg. V afl. l,
april 1916; Ardeajrg. VI (1917), afl.314 Ardeajrg. VIII, aÍI. 2,rwtt. 1919; Ardea
jrg. X, afl. l, juni 1921. Met oude A damse fenologiegegevurs.

D. Tempelman e.a., Gtoot-Amsterdam Vogelwaarnemingen. wmairyasórift i.h.b. met

b€trel*iog tot vr4el op de Dimz*difi 1983-1994. Opgam ia ha sp*iale Diw*diltdeia va de
VWGA.

J. Wolkers, kopie van een agenda-aÍmtekeningm.b.t. de waaÍnemingvan eenZ-eea-

rend op 3l mei 1966 schroevend boven de Uiterwaar&nstÍaat, Amsterdam Nieuw-
Zuid.Uit: J. Wolkers, Werk*leding. Elseviers literaire serie 1971, p. 146. workwcraimt
"net als 2 ju goleda", *hta m aadao behrijriog vm de tse? Bryalla ontbÉlÍ.

WijkopbouworgaanJordaan, NieuulbouwJordaanbedreigt Gierzualuw Jordaanl«ant,
februari 1995 nr. 1.

J.G. & Th. de Zeeuw, I/ogelwaarnemingen in Amsterdqm van 1972 tot en met 1994.

Met appendixen: Trektellen in Amsterdam en Totaallijst Blasiusstraat 52. Sine dato,
OntV. 17 jan. en24mÍt. 1995. voga**irt*indetuiaqvmafhetdakvmBloiwtrat52,Adam-oost.
Dub!! wda 34 oort@ tq plats vdBcteld a aog m 69 wm'liegad totaal 103. O.m 2x m Houtmip in tuin, 3 I d*.
1912 q I d*. l99l; ronaal Rruuil gehoord; 13 aug 1993 1 u. Roodpootvalk ovwliegad Voorte tuiawmi[gm vu
Beflij*a a \fuurgoudh@t€. Vm 19 s€pt tot 6 uor'. 1994 d*d Thijs de Zeuw trektellinga vaaf het dakvu Bluiustrut 52,
Eatij in 12 uu wmq op 10 daga 49 ooÍtfl Eda waEaom@, wo. >30.000 Spreuua a >1000 Kopwiekm.
Total Ed€a 33666 watrelkmde vogels goteld"

N. Zijlmans, Fotoserie m.b.t. het vogelleven van de Diemerzeedijk. Muto.*foto'eve
Gnuw Klu*ia (23 olc 1994), Zaod (? jro. 1995) m l jw'. fl 2 adulte Roodk*lduikua (febr. 1995).

Correspondentie.3brietrenm.b.t. Roekenkolonies Íond Amsterdam: vanR. Sjouken
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m.b.t. de Roekenkolonie in het Bijlmerpark 1989-1991 (tot l8 nesten, I99l), van R.
Hofmeester m.b.t. Roekenkolonie bij Muiden (25-ll nesten,lggl), van F. Vogel-
zang
mb.t deze kolooiena 1991: Biflmopuk 12 s6ta in l9y2 q22 81994, a tusg Muida,4VÍuidqbqB 14-16 [st@ (1992 -
1994); vedo *vd corepondatis ontvmga vm fLF. Aratm (r:h. Vogelriogstatiou Fmkodael), G. vm Duia (nb.L Krooo-
qd bij Dimq: a ll§ vm vmoodel!fte broedvogels op de N.O.B. 1976), N. Jus (Redaij Oo,aloor/Poatvs Niow
Mo), G.O. Keijl (Nat. Natuuhist. Mu* kida), C.tL de Kruijf, P. J. Maroq lvl Melchw @ueu Stadmlogie Gem Aruto-
dm), tL vm Moorwl (Groavoorziaingm Watqgraafsna) met foto'§ vu broedgwal vu Rmuil op Sportpuk Voorlod,
Wat«graafmu juni 1992; WEM vm da Sohot, L Stuiit, J. Tupka (St Het Vogeljm), F. Vogel"- ftwhrijviryvu
mogelijk hybride Ringsnrelmd Aythia collaris 16 okt. 1993 nabij de VrjÍhoek, Dimo) m ÍL Wrjtàuiren (VWG Zuid-
Kmmolmd).

II. nnrr,muBERrcHTEN M.B.T. DE REGro AMsTERDAM.

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdam) 5e jrg. nr. l.
- §inds eiad vorfi ju is ile Bijlmreide a mogelijke bouuloetie. Het gmmtelijke BuÍau Stadwcologie adviwdc mhta
vrw mtuu@tsil&dirg a behoud va cle Bijlmreide als groeugebied met u wologirche fuootie.
- De plma mb.t. de bouwvm 345 wiaga in het Bijlmerpuk zijn veíra4d, ro da afgeblua.
- I\reto-.ml% b€dÍeigt Be*itpuk Het tracé loopt dum door het pak a a komt @ boveqlrotrdp tumelbuis (?).

M. van den Broek, Moeraseilandbrengt zuurstof en natuur in grachten van Amster-
dam. Volkskrant 28 februari 1995.
Ovc het expaimat in de r;íb.-qsBncht tot aivqitrt v{ gmchtanutq door middel vu drijr.ade plateeilmdje

Bureau Stadsecologie, De stand van zaken. Brllage bij brief van de afdeling Infra-
structuur, Sport en Recreatie van de gemeentelijke dienst Stedelijk Beheer.
Het gmmtelijk Burmu Stadwcologie, dat beleidsdvieza uitbÍmgt nb.t. de oologiwhe upeta vm ruimtelijke ordaiog itr
de g@@te Amttrdarq wkt ru a zgn. Ecotogirche Atlru vu Amt«daq m mmputadatabre win zovel mogelijk
faunistirche m botmirche gego'as nb,t. de stad zijn opgelgm.

ltioord-Hollandse l,Íilieu (Milieufederatie Noord-Holland) irg. '94 nr. 5.
- Wat zal de mmmde zijn vm m stadsprol'incie Arutqdm? De Milieulèdaatie vrqt onwawiohtigo bmluihoming
- Smaing Volgmapolda ondq u de lijst. De vmuilde grond ligt d. ia em dunboolk gebied. Het gif vaspreidt zioh vadc.

lloord-Hollandse L[ilieu jrg. '95 nr. 1.
- I8 het milieu uit of in? Inta'ieuonde larys alle Proviaoiale Statfl-liisthekkqs ovq bet milieubelsid in Noord- Hollud.

N. Zijlmans, correspondentie m.b.t. het tegengaan van hskap op de Diemerzeedijk,
mei-juni 1994.
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III. oNTvTNGEN REGro NALE vocELTIJrls cHRIFTEN.

-4nser (Yogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) nr. 3, december 1994.
- Huisanaluxw in llrdemijk llalvoirg vu de bimwtad-populatie s€dqt 1986. Ook q koloaie op a kazme dulde
<500/o
- Kaluila in de regio Velurc iq'94. Ias minda ju du 1993, toch 46 broedsls, wu 36 115 jorgavoortbmchto.
- De G*lpootmmw Larc cachinnans michahellis bÍodt ív al io Zwitslad"
- Caza ir Fla olmd Wmming vm m hltrido Dwrg- x Bmdgms ir de Kio,itslmda, 6 d*. 1994 O. Flqolad.

Anser nr. l, maart 1995.
- Puiek iu de Kiqitsluda. Haik slaat Kolgm{ Nadat de }Iflik dou Zwde K@ia vajaqd i§, Ét m Buizad de prooi op.
- Easte wmirga zmm-o6els 1994. Vu ,13 porta kwn s hwt dq porta m in mart, 609o ia april, 15% in mei.

Boomblad (Inst. voor Bos- en Natuuronderzoek, IBN-DLO) jrg 6 nr. 6, dec. 1994
- De oÀ'qstoorbehdd va Zehmdo in de Waddrc. Nog *eds @ 1200 diacn, wiaig ma dm in de jua zetig

Boomblad (Inst. voor Bos- en Natuuronderzoek, IBN-DLO) jrg.7 m. l, febr. 1995
- W.mdaagie a vogelsgm aiet om VolgasÀ Spmeiamlcmrevmr minda, mgrotwmlrur'ogeluiadelijilsa.

De Duinstag (WyG Katwijk) 9e jrg. nr. 314,d*. 199+.
- Bruiae Bez" s nieuwvoor Katwilt 3 ao'qbq 1994 I d. ia de bos§ r'a de zaeep (l?e ga'al voor Nedalod).
- Het problm va de Oo$eliÈe Tjitra Ph. c. abietinw @ rrr'íÍs hebba beide @ 4{to ro€p: 'mime' rep. a tÍeuig
'piep', ir plats va het 'hudet' vm m ffiiaf
- Broedgogele vm de Coqrclduina ia 1994. AchtwiEmgvo Parijr a T4uit Tmmo r.m Gmw
- GÍote Pi?tr h h€t mjm f 994. Total 45 *, wa 32 rlsm 6 a 10 otÍobq.

Ficedula (lwentse Vogelwerkgroep) jrg. 23 m.4, december 1994.
- Broedvogeliavatrisatie Burrcad 1993. tÍ.q ?2 oorta bÍoe&'ogels vogsteld, wo, a goede spshtfftud.
- Tuo'alk slmt Giqzuluw Volgm het llandboek is dit a uitast reldre prooi roor de Torm,alk
- Kliow Ova de hoigne vm m kiadqboek ovq de Zlvm*uwdoor Niko Tiabageo, de Nobdprijmimu in 1973.

Ficedula jrg.24 nr. l, maart 1995.
- Najretrek ova te\rcsArcw ia 1994. Indeujk€ toptelpost looÍHoutduiva:521400
- Wmmiaga ia Tute. Op f ? jmwi f 995 a le of 2e winta I(lsine Burgmetc op

geteld (2?.000 mirda da ia 1993).
h€d Rutb@k (2egqal voor Twte).

FrÍ,s (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 30 nr. 4, febr. 1995.
- De Zwrttoprrmwia Zuid-Kromqlud" Tot qu too slrcht8 tw bÍoedgwdlfl, Kmmaduina 1964 m AWD 1976.
- Eaige rerÍtata vm het BSP-ondqzmk ia de Kmmqduina o Duia a Kroidbag Goede *ad vu P4a m Robotryj*
- Broedrogels va a roatiegobied In Spmroude bii Buit@huiz@ ia 19 o.n 4 pa Wrelowl.
- Wmminga sept-d*. 1D4. O.n Spanaerg;mrs, lVostijntspuit, Bo& , Duerg- a Wrtkolgors, vel Grote Piepm

De Gieteling (VWG Oost-Veluwe) jrg. l0 nr. I, febr. 1995
- Broedvogols vm het Belóagruud"

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Hotland) l4e jrg. m. 4,
december 1994.
- Ontwi!*eling vm ile broeóvogel*md ia het filiske 19?0-1994. Asalyp m l0 iavatrimtieg nn ymaf 1989. O.n 20 p.
Blauuöor*a, 2-3 p. Buidelm Tooue vu bowqgdrcona. De @dopa 25 ju hebba a totel 93 eoÍm gobÍoed.
- De Vos als bedreigiog va de broodvqgels in de duina vm Schoorl m Petta De Houtmip heft a rond Schoorl gm lat vu.
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Andqe bodmbredw chto wl, zoals §toreurq Kleine lvtotdmwa Wulp.
- Mowmirg rood het Nadmq. Oi'a de plma tot natuumtr,il*eliry io de poldm rond oq8 oudste mtulrmt
- Wmmiagmbriek Noord-Hollmd vu Z&dvooÍt tot Tex€l m het €pi@tÍum ve a bijzooda vogelnaju. O.n a
SteppeHapeketa, half septmbc op Toxol, ie m niow rcort voor Nedqlud.

De Grauwe Gans (St. Vogel- en natuurwacht'Zuid-Flevoland') jrg. ll nr. l, maart
1995.
- Joogvrouwtje [Iwik elaat rede Aalrcholvq. Buiads oa6tdm de prooi.

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen) jrg.22 m. 4, dec. 1994.
- Prooikeuze vm Gmure Kiekadio'a in Oost-Groninga. De 25 p. Grauw Kiekadiwa eta vooral veldmuiza a jonge
vogpl*
- Niou*.voor Groninga: Bag;0uita a Citroflkwilota{t (4e yoor Ned«lmd). Beide in de Eemhryo, r*p. 3 @ 5 septflbq
'94.
- Stad*'ogols vm Groairga. Aíikel oodmheidt 1 wi.|k§pa; duin nja invatri*tieplots gcel€€tad . 43 vogelmoÍta
broedo q. Pr *ijk zijn relatiae dichóeda aangegwa. Belagrijc utikel voor de bimrutedelilke veldomitholo6io.
- Wmmingmbrielc Em unieke groep ve ? ZMte lbiso dmk eind sptmba op bij Stitswd.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l9e jrg. nr.l, februari 1995.
- Algmme broedvogels ia de Zmstrck, 1994. I! het Twiske (318 ha) om de Rietzatrgtrmet 35yo toe tot 112 p.,>l p. pa2hz

De Kleine :llk (WVG Alkmaar en omstreken) jrg. 12 nr. 4, novembeÍ 1994.
- W*podi+m in de zomq ru 1994. Zo't 10 wmioga eind juni-juli wijza op broedgwal miwhia io het Heiloérbos
- Bruine Bosang« bij tlarga u ze, 2l oktobq 1994. 16e goal voor Nedalmd rm deze Noordziatirche oort
- De lMmmaumqduiam. Ideaal tweir bij 4s. 'cl*ic fall euditioos', vauege do vele volkshriatje voor zaogertje e.d
- Zetrekjuli t/m *ptmb« 1994. Totaal uqda 6 Vale Pijlstom'ogelsgezim. 16 eptmba uu de topd€met 14.250 Noords
Stonn'ogels (angs Egmoud), 292 Jag«s, wo. 3 Kleirste , 24 Middelste a J4 Grote Jqm (m Noord-Hollmds rmrd), zo'n 60
Pijlstomogels a lrm. 33 Vale Stomogeltjq (Egnrood). lJitzoudalljk ux a volw zomakled Vorhtaartmeuw

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg 29 nr. 1, febr. 1995.
- Boote Vliegavaogo ifl lret Gooi get sr@ds vqdq achtmit. In 1983 rog 6l p. in oetkmtm, h 1993 o€ sl@bts 16 p.

- Goed juvoor Huieealusq tuse V@ht a Ëm ia 1994. Tomane vu >l4Vot.o.v. 1993r ia 1994 1025 pxw.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 37e jrg. nr. 6, december 1994.
- (Xryistqqde Kleine Z-quq tusw Lopik a Schooahova. Nauwkeurig oudazoekvu deze wintapopulatie m de kk
- Ontwiktelirg vm de wido ogelbmhmiog roodom Utroht.
- IÍuisnalura gezocht. Gaprek ti.idas hvfltuistie met 'Vrije Bor' op zijn erf: "Die miliemam v6p6ta dlq". lvÍaait

zclf wel orn @dmet hm, rw veruijdqt buiszraluwet bova voordeuÍ met groae zeep, vuurege de troep. "AIs je natuuÍ-
bcschmos huo garg let gm, iroÍdt het éà grote bade. Dm vamdqt Nedqled iÍ 'tr grote Íotzooi met allm m miel-
zockqs."
- Broedade Us ogels *ie heft q lqstmtl vm? Broedpa met 3 vq*hillqde nesta, 2 bro«lpoginga, *r: m gclaagd"

De Krtisbek (Vogelwacht Utrecht) 38e jrg. nr. l, februari 1995.
- Voorjudaolo6ie 1994. Ea zirymde Gekaagde Roodstaaí op 4 trEaÍt 1994 is rve de vroegste voor Nedalad.
- Watm ogels in het Vehtplrcagebied" Dit gebied is in toamade mte vm belalg vooÍ pleiotqade gxm.

,\,íeerkoet (natuur- en Milieufederatie Wïerhaven) 1994 nr. 4, januari 1995.
- Tm4;meldiry vu gcirgde vogels cwlpootrn@u* uit Italié, 8 ju oude Grote lvÍartel uit NooÍuËB€o, 2 jur'. Kckuila o 1

adult.
- Bejmde Stow. Terugvondeta vm trc 23 jrige @ q 25 juige Stonm*uua gqitrgd te Schoorl l97l o 1969.

De fuÍourik (VWG Rijk van Nijmegen) jrg. 2l nrl, maart 1995.-Nubimageuuide2ejn
Jm vu Gqt 16 sept. 1994 oagekomo bij Gmep, N. Limburg Twms topdg te Campuduin.
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\ieutrsbrief SOI'O"\' District l0 en llbrkgroep I'ogelinventqrisqtie Utrecht nr. I,
januari 1995.
- Koloniaogels ia de proincie Utrrcht 1994. 40 p. ZMte St@sio Aa.kqa. Lichte toamevm Purpae[a.
- Sreldopa?rtelliog oovmbq 1994. Bijm 55.000 Ki6ita (+ 1?.000 tÍekk@d) a zo'n 1250 Goudplwiaa

.\'iernsbrief SOïO.Y District l0 en llbrkgroep Vogelinventarisatie Utrecht nr. 2,
februari 1995.
- Zeldaine brooó'ogels in de pror'. Lkrcht in 1994. I p. Gaorde Fuut, 2 p. 'Woudaap, 

5 p. Roadomp, 3 p. Ooiws, I p. §miat,
25-50 p. Krooomd 2 p. Bontbek- o I p. Stmdplc'i«, 4 p. Kwrtolkoaiag 9 p. IJwogel, I p. Watmietzargq (!?, zmda
oadae doo), 5l p. Grote Krekiet (lichte afome lo.ï 1993), 3 p. Raaf a 3 p. Grauw Goe

\ieuv'sbrief SOI,'ON District I en I Noord-Holland, febrt:arri 1995.
- De Houtmip in deNoord-Eollmdr duina bova hetNoordz*kanaal. Totaal iq 1993 100 p., wa 67 p. bii Schoorl a 15

p. op Texei.
- De Blaure Reigerpopulatie in Noord-Hollmd NooÍd telt 660-?40 p.

- Het @tal Stmuil-tnitoÍia b€dra4t 46, het mdÉl ir Wst-Friqlmd.
- Io I 993 broedda q in Noord-Hollmd bovm het Noordzekanal ruim 900 p. Naohtegaleo, w o alla 740 p. (E0yo) iq h*
Noord-Hollmds Duitrffiaaq alw zich q tooqm v& l9Yo voordoed to.r'. 1988.

De Skor (VWGTexel) jrg. 14 nr. I, maaÍt 1995.
- kuke raugrcldirga op T*el wda in de whtq 199l/1992 Bmdgaaa uarBmcgaiogdí! Gr@Iud

De Smi ent §ieuwsbrief Samenwerkende Vqgelwer§roepan Noord-Hc»lland) nr. l,
september 1994.
- Coac€pt-8tadputNi11gm Volgaede SVNgeeft dovogolga zodaigewalatdiebchmatregela zourchtvedigil.
Eqdq hadda bmhtw va hsr Amstqd{re Bos wugaom dat de Ni1furu zicÈ rchuldig maalÍ m ne«roof,
- Pleidooi roor de Nilgm Volgro R Costw (vm Natuuorgmimtie de Wmdbre&a; Potta) ir de voedrelmmtie door de
Niflgms va nrginaal belarg q€ctpletsrffi@tie mbolagrilt a de vmde gwie stqk wads@
- Stats*retryis stdt Jrcht r'«da bii Nota ra dEmisionaire Gabo (CDA) nb.t tmgloudadejaót mb.t gmza o miata,
jachtrebod op Krakad Goudple'ia, Buoziog a Hmelijn; a m bekortiry vo de jrchnill nb.L tÍel*flde v ol$oÍt@.

De Smient (SVl§ nÍ.2,maaÍt 1995.
- [.Etelagromoquëte "Bejgiry ie in vrijrel alle gaallo omodig $hist zij! doel voorbij m is mrel onacceptabel"
- De Nilgm De SVN ril rcta wm de NiJgmq fie ga wttelifre brchming ma gaiet, rcrdt beja4d"

SOI/Ol-lieuvs (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 7e jrg.
nr. 4, decembeÍ 1994.
-EesteirdÍul*a broodvogels 1994. Tanrggmgva doAalrcholva(- 6000 p.), nog35 Korhua,29 in Sallmd a 6 in Bmbmt
126p. GrauwKluwiaairhstBalg*'m;29p. Euop*KamieirdeAchtaho€k 170p. GrotoK{okietiaNW. Ovcijwl.
>250 p. Naótmalum op de Velure, 2 p. Schootl. Nog 4-5 p. Woudmpj* 22 p. Kroonad ia het V*htplasse€ebied. In Z
Í inbuts mislulte broedgwalla vm Sl*htvalk o Watqrymrrt m ook 20 p. Taigaboornlauipm
-Brceó'ogplmonitoringPrcjed 1993. G€€ftovqzichtwoort-indqawq 1992a 1993. Vomitgitgao.n Dodes,WatqÍal,
Kleiae Bonte Sp*ht, Nrcht€aal, Fluitq, Riergors, cou&'bt a BoomKryq.

De Strandloper (Verenigingvoor natuur- envogelhschermingNoordwijk), 27e jrg.
nÍ. 1, maart 1995.
- Broeó'ogeliavatrisaticvu de duinaa lmdgoedao rondNoudwilt 1994. 1p. Zu{te Sp@tth l9E9 ia doNoordduina.
- Broeó'ogelim'otaistie h de Arutqdrc Watuleidingduiao in 1994. I p. Zwrte Sp*ht ia 'Scbnm' (nó! de Ank).

De Takkeling (Werkgroep Roofuogels Nederland) 3e jrg. nr. 1, maart I 995.
' Orazicht vm lopod broedvogelmdazook Hot taal vooÍ81 m populatimonitoring a broedbiologirche studiq in de bwmete
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helft vm Nedqlud. Er is ea golf vm opriohtingo vm regioaale roofvogelw§roepa.
- Jmovqzicht w\groe,p Slffhtvalk Nedqlmd. Vmuir Nordrhein-Wedala ladert a populatie gebouwbroedq* Sedqt

1990 is q o broedpu op @ el@tÍiciteits@tÍale in Mddq-Limburg. In 1994 wa a 3 jongen, rllm deze vqdrmq
spoorloo*
- Roofvogelinvmtuimtie 1994. 3 p. Blauw Kiek a I p. Rode Wouw in Drathe. I p. Rode Wouw in de Aohtahook Op

Trehellirgbroeddm 59 p. Bniue m 48 p. Blauw Kjokadief Io het Gtoningo Oldmbt broedd@ in 1994 17 p. Grauw Kiek

De Tringiaan (Tringa, VïVG Schagen) lTejrg. nr. 5, decembeÍ 1994.
- Broedvogels vm het W'rklrijk ir 1994. 2? sort@ bÍoedvogels, totaal h 1989-1994 33 morta broedmd vrutgeteld.
- Broedvogols Pettmqduinm. Hiq 43 soortq broedmd votgeteld, wo. 4 p. Blauuöorst, Bmijs m Watfral.
- Broedvo6elinvmtuistie Zwflsatq 1993. 33-39 p. tepelus, 4 p. Rocdomp, Goorde Fuut, 4E p. Blauuóorst, vm Klein
Watahm in 1992 q zekq m ia 1993 a mogeliikbroedgoal (geluidsopnmemislukte @httr); 31 p. rIr'atdÉI.

DeTrirgiaan 18e jrg. nr. 1, februari 1995.
-TaqJcatx óe zomeÍgdta 1994. Vroegwm Roodbonttapuit (16 febr.), Bmluipa (8 april ) m Bosrietzuga (24 april).

- tluisrulmodszo&L994. De regio Sch4m telt m min of mq *abiele Huiszwluwpopulatievm 135-150 p.

- Kqhrilq rondom Schago. ty'ao tw pu in St. Martase a de Wiriogrud vloga ? jorge KolsÍla uit

Í/qelnieuw,s (Vogelbescherming Nederland) 7e jrg. nr. 5, decemhr 1994,
- DeVogóret 1936, wij;g;.em pq okl 1994.
- rslg rel&oafaatie Birdtife Intmational. Over EBAs a IBA* reep. admi*he a importut bird uru en hm
bchmi;Wittopffid q KwÍtetkodtrg zija in Euopa bodreigd. de mte door hytÍidietie.
- Owqzq,#ra in Croniaga. 1465 puq telt deze proviacie, w m 3O2 ia m kolooie ia de Laurmmq.

L'ogelnieuv's (Vogelbescherming Nederland) 8e jrg. nr. l, januari I 995.

Thernanummer Lepelaar, door Tom van der Have.
- Lepdakoloni* ia Nedqlmd. Neurv zijn die op Mielud (vuaf 1983), Quakjwata, Voome (1989), Schimomikoog
(I99o) aAmelud (1994).

- \,rutdurad ondanrg Lepelm ovryintqm 2-3 rrrmda is W. AfÍikÀ De tqugtÍekvm volwvogele begint in juwi.
- Dala a pieko. De Nedoludw Lepelaapopulatie um wdat 19"6 gcta4 toe, vu 200 p. um >700 p. 1994.

De llinterkonlrg (VWG Castricum) jrg. 30 nr. 1, maart 1995.
- Vmkabavaslag 1993 avqdqe bqiohtauit 1994. Pmio all ova the pl&e biihetvasgil vm Grote Piepaa Buidelma
- L[t de bladm. Kritiek op 'de grootheidsumzis' vu Amsttrdmffi dio het l]nuidaw stÍud botitel@ als 'Amtqdrc
strmd' ro wdaing voor F. Nordheim & M Motchqs' hun actio mb.t. de bwhmirg vm 2 broodade pra Bontbe(ie
alda.

De lJsvogel (VWG de IJsselstreek) nr. 35, oktober 1994.
- Brmdgus door telwoop bekokm. Ovq de (uogal divw m aiet-mduidige) varchillade ring§ewa vm gabgde Brud-
gmza uit divaw populatieq o.n de in Nedqlmd ovwintqmde populaÍie vu Nova Zaubla a Waigatrh (60.000 p.).

"Zndx aigdLq zolf kao bepala uit relte populatie de guingde vogel komt". Dat rcrdt nog puzzela
- De Boom'alk Ovo lale avondjacht vm m groep Boowalk@ (tot 5 ex) op junika'w in m wiik te Dafltr.
- IotqMtewminga. Vmeldtmjw StuuadinhetAppareBosbilKlumbek, 15okt. 1990(zoadabwhrijviry)
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fV. oxrvLNcEN RAPPoRTEN.

M.A.PA. Lerts, De fficti't,iteit van angstkreten bij verjaging van Roeken Corvus
frugrlegus L. in de landbotm'. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem 1985.

A. Boele e.a./Vy'erkgroep Vogelinventarisatie Utrecht, Lltrechtse broedvogels in 1992
I! het UtÍ@ht8€ Plmgelried broedda in 1992 bljna 50 p. GÍote Kddetfl.

C. de Kraker & PJ.T. Derks, Verslagen HompelvoetiMarken-ie 1992, 1993 en 1994.
Uitg. Bureau Sandvicensis, Burgh-Haamstede.
Vaslag vm de boakiog da voge{broedtolonie in de Grwelinga De crote St@-koloie ia de Gra'elirga (rrw 470O p. in
1986) bedroq ia de jua 1990-1994 gmiddeld 1900 p. De totale stud itr ds Delta (incl. Zebnrggo) *homelde trlm 3500
p. tot bijqa 5000 p. (1993). De Nedqlutl+Belgirohe populatie als gehel is de afgelopa tia ju etabiel op zo'n 12.000 pra
Hiem€ wrdt wlisrru de stud ge5r'wd va vóór de gif-cnsh in de juo '60, lrru is deze nog 387ovm die ia de juo '50.

R. Lensink & R. Kwalq 500 x 8 uur l''ogels tellen in Nederland. Verslag van de
Internationale Vogeltrekdag op zondag l0 októer 1993. Uitg. Vogelbescherming
Nederland, Zeist najaar 1994.

R. v.d. Vallg Verslag onderzoek broedvqgelstand in het eerste infiltratiegebied van
de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1993 en1994. Hoofddorp, december 1994.
Toame in hst Pradi}!'eld a het Schilpveld vm Bmnsluipa. Ia 1994 q qstemisluktbroedgaal vm tlai§ ookvwha
het Bedm€tje 8ls niow troedt'ogol. Is het rappoÍt M& [itvoqig ingegm op de gwolga vm hct mtreda vm de Vos
(l9El) voor de Kuifqdantad" Het leidde tot a vwhuiviryvo[etvwhijoa vm jongo Kuifmdm met tre wko; ia de
uegatigc jum nmh€t bÍoodÍ@ltaal shtq to€ (iÍ 1994 tot 51 p. mt 318 pulli).

E. J. Van lJzendoorn & J. van der Laan (Commissie Dwaalgasten Nederlandse
Avifauna), Revisie )'lederlandse Avifuuno. Uitkomst fase 2,29 juni 1990, voltooid
fgbruafi 1995. $t""ti.*rg€*vm31 dmbq 1982. oagepubl. intillrmrmipt.

lbor deelname aan de leesmap, waarin bovengenoemde tijdschriften circu-
leren, kan men zich opgeven bij Henk de Groot, tel. 64 14014. Ook kan men
voor inzage van deze tijdschriften terecht bij de Plantage-bibliotheek, Plan-
tage t\,Iiddenlaan 45 (tel. 5256614), of de Heimans & Thijsse Stichting, Plan-
tage LÍiddenlqan 2c (tel. 6228115).
Het archief van de VWGA houdt zich aanbevolen voor rapportages, elders
verschenen publicaties en archivalia m.b.t. yogels en vogelgebieden in en
om Amsterdam. Het is op afspraak te raadplegen bij Ruud l4ek, Spuistraat
302, l0l2 VX Amsterdam, tel. 6279024.
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ARCHTTECTT]RA & NATT]RA
international booksellers

Lehegracht 44
1015 DH Amsterdam
The Netherlands
020-6236186
Fax: 020-6382343

Finding Birds in Israel
In dezelftle serie: Turkiie, Zweden en Cyprus
D. Gosney Í t9,90

Birdwatching Guide to Mallorca
ln dezelftle serie: Costa Blanca
G. Heart Í 24,50

Birds of Southern Africa
J. Sinclair Í 62,70

Vögel
B eknopt handboek. BlV-handbuch.
E.Bezzel Í 52,90
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