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Redactioneel

AIle begin is moeilijk en van het een komt het ander.
De redactie spreekt op deze plaats een kort mea culpa uit. Niets menselijks is
ons vreemd.
De gretige reacties van enkelen op de vormgeving van het voorgaande
nummer sterkt de redactie in de wetenschap dat velen met het wel en wee
van de Gierzwaluw meeleven- en lezen. V/ij zeggen u daarvoor dank.
Jeroen Hoogenboom heeft ons nest reeds verlaten. Jeroen, het bestaan is als
een circus. Wij danken je voor je inspanningen en het ga je goed.
De Gierzwaluw keert dus op haar schreden terug: een meer terughoudende
lay-out en een betere drukkwaliteit.
Geachte leden: wie schrijft die bldft, waar blijft u? Schrijf ons over uw
vogelleven en houd de Gierzwaluw in de lucht! Wij stellen uw bijdrage op
W.P. 5.1 flop zeer op prijs.
Het leven met de vogels is als een ossenisgh gevoel in een glas water,
hoewel mijn logé-kat daar anders over denkt.
Een prettige vakantie met veel zon en vogelvreugde moge u ten deel vallen-

Het zomernummer is wegens de vakantieperikelen iets later in de bus
gevallen dan de bedoeling, daarvoor onze excuses.
We realiseren ons dat dit nummer iets dunner is uitgevallen, maar dit ztl
ruimschoots goedgemaalÍ worden door een aparte bijlage die eind september
zal verschijnen. Deze bdlage zal geheel in het teken staan van de revisie en
aanvullingen op de Checklist van de Vogels van Groot-Amsterdam 1986.
Ruud Vlek is de archieven ingedoken en heeft zeer veel zaken boven water
gekregen. Deze bijlage zal dan ook een standaardwerk worden wat iedere
Amsterdamse Vogelaar in huis moet hebben.

de redactie.

l.\ ,
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VERENIGINGSNIEUWSVERENIGINGSNIEUWSVERENTGINGSNIEUWS

Wij ziging en le de nÍij st
* Nieuwe leden
A. van Echteld Distelvlinderweg 58
Martin Meesterman Prinsengracht 176 II
Rik van Bakel Cissy van Marxveldtstraat 11

Anja Dekker Lijnbansgracht 104 c
Els van Poll Keizersgracht 139 !l
Betty Greidanus Gerard Terborgstraat 42 Itr
Koen Job Erik de Roodestraat 29 I
A.A. Tuin Botticellistraat 32
Wim Nierop Semarangstraat 23 a
Budda M. Beyne Semarangstraat 23 a
Theo van Lent Gerard Terborgstraat I I
Frans van der Veen Van Walbeeckstraat 28 III
J.G. van den Brink Langswater 742

Adreswijzigingen
Madelon Bresser Graaf Floristraat 17 I
H.E. Posnna Ravenwerf 41

1113 KC Diemen
1016 HB Amsterdam
10ó1 MK Amsterdam
1016 KT Amsterdam
1015 CK Amsterdam
lO7l-TP Amsterdam
1056 AL Amsterdam
1077 GC Amsterdam
1095 GA Amsterdam
1095 GA Amsterdam
1071 TJ Amsterdam
1058 CS Amsterdam
1069 EG Amsterdam

1091 TE Amsterdam
1018 HW Amsterdam

020-6909348
020-6278262
020-61 10435
020-6277t39
020-625171r
020-6753269
020-6850737
020-6797066
020-693t297
020-693t297
020-6737749
020-6854695
020-6198r78

020-6198178
020-624316/.

Excursies in het seizoen 1995/1996
Het komende seizoen worden er weer autoexcursies georganiseerd. Ze vallen
allemaal op een zondag. We verzamelen steeds tussen de twee Febo's op het
Stadionplein tenzij anders vermeld. Voor iedere excursie kun je je aan
melden brj mrj, Joop van Helvoort, 02A-6656377. Spreek desnoods het
antwoordapparaat in, vermeld even je telefoonnummer en of je een auto ter
beschikking hebt. Voor elke excursie geldt dat het aantal deelnemers afhangt
van het aantal auto's dus geef je op tljd op als je geen eigen vervoer hebt. De
volgende excursies hebben we gepland.

* 3 september Maasvlakte/Oostvoorne: de eerste excursie gaan we op zoek
naar de Morinelplevier die hier ieder jaar vanuit Scandinavië een tussenstop
maakt. Daarnaast is de nazomertrek natuurlijk al een tijdje gaande en kuÍrnen
we daarvan volop meegenieten.
Verzamelen om 6:45.

* 15 oktober Noord-Ilolland Noord: begonnen wordt bij Camperduin om
een graantje mee te pikken van de zeetÍek. Daarna wordt een ronde gemaakt
langs de Putten, de bollenvelden en Wieringen. Deze dag staat in het teken
van struinen en wie weet waar we tegenaan lopen. Verzamelen om 6:45
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* 3 december lJmuiden: Natuurlijk kan de zuidpier niet ontbreken op het
programma en ook het Kennemermeer wordt verkent. Kans op de duikers,
IJseend en andere winterse gasten. Verzamelen om7:45

* 14 januari Zeeland/Brouwersdarn: Dit jaar gaan we in plaats van
Friesland naar Zeeland om daar de ganzen te bekijken en tevens staan de
IJseenden van de Brouwersdam gepland als ze niet lukken bij de zuidpier
Verzamelen om 7:45

* 25 februari Amsterdamse Waterleidingduinen: Evenals IJmuiden zijn de
AW-duinen verplichte kost voor de Amsterdamse vogelaar. Kans op
Roerdomp en Usvogel maar zeker de eenden onder onze wintergasten.
Verzamelen om 7:15 ,

* 31 maart Holterberg: Dit wordt erg vroeg opstaan omdat we bij
zonsopgang op de Holterberg willen zijn om daar naar de Korhoenders te
kijken en te luisteren als ze aan het baltsen zijn. Ook rekening houden met
Klapekster en Zwarte Specht. De richttijd om te verzamelen is momenteel
5:00 maar houd de Gierzwaluw in de gaten voor mogelijke wijzigingen.

x 12 mei Oo[ipolder en Maasheggen bij Boxmeer: De dag wordt begonnen
met een wandeling in de Maasheggen, een kleinschalig rivierenlandschap
langs de Maas bij Boxmeer vooral interessant vanwege de zangvogels.
Daarna gaan we naar de Ooijpolder of misschien de Blauwe Kamer omdat we
niet genoeg kunnen krijgen van nog meer uiterwaarden. In de laatste
gebieden zijn steltlopers op doortrek aanwezig. Verzamelen om 6:45

I*zingen
* najaar 1995
De twee lezingen van dit najaar zullen plaatsvinden in de Plantagozaal van'
het NME-centrum, te vinden tussen Milieuboek en de Hortus aan het begin
van de Plantage Middenlaan (w 2lg als het goed is), en beginnen om 20:00.
Aanbellen bij het NME-centrum.

* dinsdag 3 oktober. Vogelbescherming in onze regio en Roofvogel
Inventarisatie van de Flevopolder door Ton Eggenhuizen
Ton Eggenhuizen is de consulent van de vogelbescherming voor de regio
Noord-Holland en zal als zodanig een gedeelte van de avond wllen over het
werk van de vogelbescherming, de betekenis van onze vogelwerkgroep voor
de vogelbescherming en andersom. Na de pauze zal hij iets vertellen over
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zijn werk met betrekking tot nestonderzoek, ringen en wintervangsten van de
roofvogels in de Flevopolder.

vr[idag 24 november. Alaska door Jan van der Laan/Arnold Me[ier
Van 5 juni tot 28 juni, 1991, maakten Jan van der Laan en Arnold Meijer,
twee zeer ervaren vogelaars, een reis naar Alaska, op zoek naar de vogels
van dit subarctische gebied. Een van de daar voorkomende zeer bijzondere
soorten is de Brileidereend.

voorjaar 1996!
Blijf letten op 'De Gierzwaluw'. Aan een lezing door Rob Bijlsma, de
roofvogelkenner van Nederland en auteur van De Ecologische Atlas van de
Nederlandse Roofuogels, wordt gewerkÍ. Locatie nog onbekend maar
waarschijnlijk geen Plantagozaal.

* LOPENDE ONDERZOEKEN VAN DE SVN IN 1995 EN 1996

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

f nternationale Watervogeltelling
Rond midden januari worden ieder jaar in geheel Noord-Holland de aanwezi-
ge watervogels geteld. Voor meer informatie en opgave van deelname:
C.J.G Scharringa, Trompenburg 15, 1852 CB Heiloo. Tel072-330022

Nationale Ganzen- en Zwanentelling
op de vaste pleisterplaatsen van garzen en zwanen worden, meestal rond het
midden van maanden tot en met maart, tellingen uitgevoerd. voor inlichtin-
gen alsmede voor het opsturen van gegevens kunt u terecht bij de regionale
coördinator:
Fred Cottaar, Marsstraat 1,2024 GA Haarlem - TeL A3-276746
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INTERVIEUIW MET VTIM VAN DER SCHOT

De Vogelwerkgroep Ansterdafi, en de SVN moken in de penoon Wim van
der Schot (hemieuwd) kennis net elkaor

P. Pover

De SVN (Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) is
ontstaan uit een initiatief van een groot aantal vogelwerkgroepen in Noord-
Holland om vogelwerkgroepbelangen te waarborgen die het eigen werkgebied
overstijgen maar niettemin raken (zoals bestemmingsplannen van de provincie
Noord-Holland die zich over een groot gebied uitstrekken). De aangesloten
VWG's trachten via de SVN invloed uit te oefeneà op het provinciale beleid
iruake onderwerpen die met vogelbescherming te maken hebben.
Omdat Wim van der Schot recent als vogelbeschermer namens de SVN bij
deze organisatie in dienst trad en hij geen onbekende is in kringen van de
Amsterdamse vogelwereld, Ieek het VWG Amsterdam zinvol om eens stil te
staan bij wat de SVN voor Vr#G Amsterdam kan betekenen.
Een kort vraaggesprek met Wim van der Schot van de SVN.

Kun je jezelf kort introduceren?

Ik ben al meer dzn25 jaar lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam en heb
voor deze vereniging in het verleden o.a. werkzaarnheden verricht als
redactielid, als verzorger van de waarnemingenrubriek van de 'Gierzwaluw',
excursieleider en inventarisator. Mijn vogelexcursies brengen mij veelvuldig
naar de bekende vogelgebieden rond mijn woonplaats Amsterdam, maar mijn
grote liefde ligt bij de Noordhollandse duinstreek en de kust. Ik hoop dat
mijn jarenlange ervaring in de Noordhollandse regio van waarde zal blijken
te zijn voor het uitoefenen van mijn nieuwe functie als vertegenwoordiger .

van de SVN.

Kun je de SYIrI introduceren en aangeven wat het belang is voor de
Yogelwerkgroep Amsterdam?

De SVN is ontsprongen aan een initiatief van diverse Noordhollandse
vogelwerkgroepen en ontstaan uit de behoefte elkaar te informeren over
vogelbeschermingsknelpunten. Vervolgens werd de behoefte gevoeld een
vuist te maken om het provinciale natuur- en landschapsbeleid efficiënt en
effectief aan te pakken ten faveure van de vogels. De SVN beschikt sedert
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haar oprichting over het vogelblad 'De Graspieper'en sinds kort ook over
een nieuwsbrief 'de Smient' geheten waarin met name provinciale
vogelbeschermingsproblematiek centraal staat. De svN is er vooral voor
kwesties van groter (provinciaal)belang. Amsterdamse vogelliefhebbers
moeten mij dus niet bellen wanneer het mis gaat met een futenest op het
water voor hun deur, maar wel als zij constateren dat er op Nijlganzen wordt
geschoten. Want dat laatste verwijst nadrukkelijk op een provinciaal
probleem: dat de provincie Noord-Holland niet expliciet over een
exotenbeleid beschilt en daarmee tegelijkertijd de smeulende hetze tegen
exoten, zoals de Nijlgans, stilzwijgend ondersteunt. In dit geval heeft de
SVN een standpunt, na raadpleging van alle bij haar aangesloten
vogelwerkgroepen, naar buiten gebracht: geen exotenafschot. ook spant zij
zich in om de provincie en de landelijke overheid te bewegen tot hei
schriftelijk formuleren van een beleid ten aattzien van exoten. Mocht dat
beleid de exoten vogelvrij verklaren dan zal de SVN daar scherp tegen
protesteren, omdat recent onderzoek (zie: smient I) heeft uitgewezen dat deze
vogels geen overlast blijken te veroorzaken.

spelen er op dit moment actualiteiten die van belang zijn te vernemen
voor Amsterdamse vogelfreaks?

Ja, de aanleg en uitvoering van bestemmingsplan 'Nieuw Oost,. Het gaat om
de ondiepe kustzone tussen de Gouwzee en Amsterdam. planologen willen
deze kust opnieuw inrichten voor huisvesting en recreatie. De natuur krijgt
een flinke oplawaai en nu wil men als doekje voor dat bloeden langs die
kustzone moerasstukjes aanleggen. Echter, daardoor verdwijnen de reeds
bestaande ondiepe delen langs de kust die reeds over een hóge natuurwaarde
beschikken (ondiepe delen staan borg voor een goede ueg"tati" die
organismen aantrekt,: welke weer als voedsel voor eenden en dergelijke
kunnen dienen). Het is natuurlijk waanzin dat goed functionerende
natuurwaarden (ondiepe kustdelen) plaats moeten maken voor andere
initiatieven (aanleg van moerasdelen), waarmee men de groene lobby
vervolgens de wind uit de zeilen denkt te hebben genomen. lk zal oier deze
kwestie de komende tijd namens de svN een flink protest laten aantekenen.
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NIEUWS UIT DE REGIO

* Bontbekplevier weet niet yan w[iken Adry Streefland
Op thans een van Amsterdams meest oÍrmogelijke plekken; te weten nabij het
in aanbouw zijnde Ajax stadion, waar breed vers asfalt zowel boven- als
onder de grond elkaar kruist, op weg naar het toekomstige transferium
bevindt zich tussen enkele hoge zandbergen een stoffige grasplek van
ongeveer 20x40 meter.
Op deze plek met aan drie zijden uitzicht op filevormend verkeer van en naar
'de Amsterdamse Poort' en het Amstel-3 bedrijvengebied, heeft een paartje
Bontbekplevier drie levenslustige nakomelingen uitgebroed.
Vlakbu ligt een zandstrook rijk aan schelpen, met tevens een brede ondiepe
sloot, een ideale fourageerplaats dus, hier broeden overigens een tiental
Visdieven. Om deze te bereiken dienen echter twee keer twee rijbanen
overgestoken te worden met in het midden en aan beide zijkanten een extra
hoge betonband van dertig centimeter....

In dit gebied hebben in 1995 nog Bontbekplevieren gebroedpto Adry streefland
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* Visdieven weten niet van wijken Frank Visbeen
op het voormalige visdievenbolwerk Knooppunt Nieuwe Meer werd deze
winter en voorjaar druk gewerkt aan de ringtramlijn. Zouden de visdieven
het toch dit jaar weer proberen? op weg naar Zuid-Holland laat ik, de luttele
seconden die ik beschikbaar heb, altijd even mijn ogen over dit unieke plekje
glijden. En warempel in april zag ik de eerste visdieven (ook Kokmeeuwen)
boven het verkeerscircuit vliegen. De visdieven hadden blijkbaar de moed
nog niet opgegeven. Na de aarÍeg van ringtramlijn biedt de overgebleven
grond blijkbaar nog genoeg gelegenheid voor vestiging. Hoeveel paren
precies gebroed hebben, is mij niet bekend. Maar het zal mij niet verbazen
als dit aantal boven de honderd ligt. De vogels laten zich nog niet allemaal
sturen en de broedplaats in IJdoorn zal nog even moeten wachten totdat de
visdieven definitief gaan Íerhuizen. Rijkswaterstaat zou er eigenlijk goed aan
doen om de broedplaats voor de visdieven op het knooppunt Nieuwe Meer te
behouden, een ware uitdaging! Want deze lokatie in Amsterdam is toch
uniek.

* Gierzwaluwen onder dak
Donderdag 11 mei was het dan zover. ongeveer gelijk met het verschijnen
van de Amsterdamse Gierzwaluwenpopulatie, presenteerde de
gierzwaluwwerkgroep van de vwG Amsterdam het boekje Gierzwaluwen
onder dak. Naast de uiteenzetting van het leven van deze vogel is een plaats
ingeruimd voor de bescherming van deze vogel. Met name het behoud van de
nestplaatsen en het bieden van nieuwe plekken staan centraal. Een zeer
lezenswaardig boekje over deze prachtige vogel. Bij de prestatie waren
ongeveer veertig mensen aanwezig. Dit boekje kan besteld door overmaking
van f10,- op girorekening 4633204 ten name van Thea Dammen.

* Ecologische Atlas Amsterdam
Bureau Stadsecologie geeft in haar nieuwsbrief ,De stand van zaken,
informatie waar momenteel haar activiteiten liggen. Een van de projecten is
het opzetten van de Ecologische Atlas. Deze wordt gevormd door een
zogenaamd Geografisch Informatiesysteem (GIS). In dit
automatiseringssysteem kunnen verspreidingsgegevens opgeslagen en bewerkt
worden. op basis hiervan kunnen analyses en simulaties worden uitgevoerd.
De ecologische effecten van een plan kunnen nagegaan worden. Momenteel
is dit systeem nog niet operationeel maar zal binnenkort van start gaan met
een aantal proe&rojecten. Belangrijk is natuurlijk de aanvoer van gegevens.
De dienst is aangewezen op veel vrijwillige leveranciers. De leverànóiers
k,jgen een windowaplicatie wÍrarmee thuis de gegevens kunnen worden
ingevoerd. Iedereen die meer wil weten over de Eiologische Atlas en de
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Windows-aplicatie kan contact opnemen met Martin Melchers (020-6650925)
of Bureau Stadsecologie (020-5962522).

* PIan van aanpak ROM-IJmeer Frank Visbeen
Het plan van aanpak is van de pers gerold en dit plan vormt het startpunt van
de uiwoering. De hoofdpunten van het plan van aanpak is de realisatie van
IJburg. Er wordt uitgegaan van realisatie van 18.000 woningen. De gemeente
Amsterdam stelt een ontwikkelingsvisie op voor Uburg waarin ook de
Diemerzeedijk, Zeeburgereiland en de Waterlandse kust wordt meegenomen.
Eind november zal de gemeenteraad definitief beslissen over de aanleg van
IJburg. Inmiddels heeft het bestemmingsplan voor de aanleg van de eerst
8500 woningen ter visie gelegen voor alle belanghebbende.
Een ander belangrijk hoofdpunt is natuurontwikkeling langs de Waterlandse
kust, het inrichten van de Diemerzeedijk als intensief recreatiegebied en het
inrichten van de Vijfhoek waar natuur en recreatie zou moeten samengaan.
De huidige natuurwaarden spelen in dit verhaal geen enkele rol. De
'oplossing' wordt gevonden in compensatie van nafuur. Maar de
werkelijkheid is dat de natuur aan het kortste eind trekt. Het open water
verdwijnt en de druk op de overgebleven natuur zal alleen maar groter
worden. Ondanks de garantie dat na 2005 de uitbreiding erop zit, lonkt aan
de andere kant een stad in wording. In de 21ste eeuw zal onder druk van nog
meer woningnood de nu ingeslagen weg voortgezet worden. De eenwording
van Amsterdam en Almere zal dan een feit worden.

OPROEP
De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) zijn op zoek
naar een penningmeester. Wim Stam zal naar vele jaren deze functie willen
overdragen. Het beheren van de financiën van de SVN kost slechts enkele
uren per maand. Het is niet noodzakelijk ervaring in deze functie te bezitten,
maar enige ervaring is natuurlijk altijd welkom.
De kandidaat zal automatisch toetreden tot het bestuur van de SVN.
Als iemand interesse heeft voor deze functie, dan kan hij contact opnemen
met W. van der Schot (020-6253431 of 075-704636).

59



60 Gietovaluw 33 (1995) nr.2

CURSUS VOGELHERKENNEN DEEL 1

Joop Stam

Maandagavond 3 april was het dan zover, de eerste cursusavond. Thee,
koffie en koek stonden klaar. Vy'at de verzorging betreft kon er niets meer
misgaan.
Nadat de cursusleiders zich hadden voorgesteld -Jan-Hendrik van Oers en
Dik Brijs-, vertelden ze dat dit hun eerste cursus was die ze gaven, met
excuses voor eventuele begirmersfouten. Daarvan hebben we overigens niet
veel van gemerkÍ. Hoogstens liep de tijdsplanning de eerste avonden wat uit.
De cursus bestond uit vier theorie-avonden en even zovele excursies. Behalve
dat de excursies en avonden gezellig waren,was het vooral leerzaam.
De eerste opdracht was, bekijk en beschrijf een Huismus. Door deze
opdracht werd je "gedwongen" nauwkeurig naar een vogel te kijken en te
beschrijven. Wat tot resultaat had, dat niet alle voorbijvliegende vogels
mussen bleken te zijn.
De excursies waren bedoeld om het geleerde in praktijk te brengen, door zelf
vogels proberen te determineren. Met name het herkennen van vogels aan
hun zang of roep was een moeilijk onderdeel. Dit vergt veel oefening. Met
het weer hadden we het goed getroffen. In Waterland hebben we zelfs 45
soorten kunnen determineren.
Tijdens de laatste theorieavond hebben Jan-Hendrik en Dik ons duidelijk
gemaakt, hoe we zonder hen de rest van ons leven kunnen invullen. O.a.
door actief te worden in de vogelwerkgroep.
Alles bij elkaar genomen was het een goed verzorgde,leerzame,leuke cursus.
Ik kilk met plezier naar deel 2 uit.
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FIETSEXCURSIE NAAR HET TWISKE (zondag 30 april)

IVillem BaaÍse

Het was vroeg verzamelen deze keer (kwart voor zeven bij het Ponthuis in
Noord), maar als beginnend vogelaar dacht ik: 'kom op, doorzetten, anders
leer je het nooit'.
Ik spoedde mij door de stille stad en vroeg mij of mijn wakkere medemens
late koninginnenacht-vierders waren of lotgenoten die ook naar de pont
gingen. De Fuut, die in de Keizersgracht dobberde, genoot in ieder geval van
de tot rust gekomen stad.
De pont bracht mij samen met een onbekende vogelaar naar de overkant waar
we de overige deelnemers opwachtten. Behalve de twee leidinggevenden,
waaronder de voorzitter (die natuurlijk het goede voorbeeld geeft) kwam er
echter niemand meer opdagen.
Terwijl wij de pedalen voor de eerste keer ronddraaiden, begon het te
regenen en een groot deel van de ochtend zou dat bij tijd en wijle het geval
zijn. Het leed werd echter spoedig verzacht door het stevige geluid van de
Nachtegaal die we na lang turen in een boom naast het fiespad wisten te
traceren. Vervolgens via Amsterdam-Noord en enige polderwegen naar Het
Twiske. De Bruine Kiekendief is weer present en er vliegen ook diverse
zwaluwen hoog boven ors, alhoewel het zeker nog geen zomer is (koude
handen).
Onze speciale aandacht gaat uit naar de Roerdomp, maar die laat zich niet
zien (en horen) op deze natte morgen. In de weilanden die we passeren zijn
echter wel de Scholekster, Kievit, Grutto, en Vy'ulp, alsmede diverse eenden
en ganzen actief.
De verder afgelegen rietkragen doen ons luisteren en gissen naar het geluid
van de Snor dan wel Rietzanger. Het blijkt de Snor te zijn, die zich ook
eenmaal laat zien. Verder blijft hij diep weggedoken met deze nattigheid.
Het Twiske uitkomende gaan we naar de polder bij Landsmeer en zien we
behalve een zwanenechtpaar met jongen tot onze vreugde van nabij een
mooie kemphaan met kraag. Alhoewel mijn thermosfles sneuvelt, wordt het
humeur steeds beter; het klaart op en met het windje in de rug fietsen we
langs het Noordhollands Kanaal weer terug naar Noord.
Ondanks het weer heb ik na afloop toch een voldaan gevoel. Het voelt goed
om zoveel uren in de buitenlucht te zijn en via alles wat fladdert en hipt
contact te maken met de natuur. Hopelijk zijn er de volgende keer meer
mensen die geen problemen hebben met het vroeg uit de veren komen.
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BEGINNERSLATUN

Dana Constandse

De afgelopen herfst waren er bijzonder veel zeldzame vogels in de
Middelpolder onder Amstelveen. Zo stonden half november twee Pur-
perreigers in de wei bij het asiel. Die heb ik daar nooit eerder gezien, maar
misschien waren het trekvogels. Purperreigers trekken van eind juli tot in
november. Beetje laat, maar het kon. Daarna was er het Bladkonin§e, een
zeldzame doortrekker uit Siberië. Hij scharrelde naast onze Heggemus op de
grond. Gezien zijn naam zou ik dat beestje eerder in een struik of boom
hebben verwacht, voedselzoekend tussen de bladeren. "Maar in de herfst
liggen alle blaren immers op de grond?"
De Taiga-gaai was bij nader inzien misschien toch een gewone Vlaamse
geweest en de Europese Kanarie een Sijs, maar toen zat er de hele morgen in
ons tuinencomplex eem Grijskopspecht op een tak 'tjak tjak' te roepen. Een
specht op een tak? Ja dat vond mijn vriend ook wel vreemd, dus was het
misschien Naumanns lijster geweest? Hij had in het gidsje op onze tuin alleen
naar de afbeeldingen gekeken en zoekt nu thuis de tekst er eens bij: de Grijs-
kop blijkt in totaal negen keer in ons land te zijn waargenomen en de lijster
van meneer Naumann slechts eenmaal en dat was bovendien vóór 1866. Was
die specht dan toch waarschijnlijker?
Ik weet bijna zeker dat hij een Koperwiek heeft gezien, die heeft net als de
Naumann wat rossigs. Of misschien de schuwere Kramsvogel, die de bijnaam
tjakker heeft vanwege zijn roep?
In de herfst zwermen beide soorten in de Middelpolder rond totdat de bessen
op zijn, en vorig jaar is er een Koperwiek de hele winter op ons
tuinencomplex blijven hangen. Die heeft hij toen meermalen kunnen zien en
horen, maar hij was destijds nog niet zo geïnteresseerd in vogels.
Het valt niet mee iemand ervan te overtuigen dat hij niet gezien kan hebben
wat hij dacht. De afbeeldingen in vogelgidsen werken vaak ook niet mee.
Buizerds staan er getekend met duidelijke 'vingers', maar ze vliegen niet
voortdurend met de handpennen gespreid. Als een Torenvalk hangt te bidden
maakt hij zijn staart zo breed mogelijk, toch hebben alle valken op onze
plaatjes lange smalle staarten. En dan zljn er nog zoveel gradaties fussen
jeugdkleed en volwassen kleed in. Jonge vogels, daar heb ik vaak moeite
mee. Maar die Grote Karekiet die hij vorige zomer in de berm van de
Europaboulevard zag, zou dat niet een jonge spreeuw zijn geweest?
Telkens als ik het geploeter van een beginner van dichtbij meemaak, besef ik
hoeveel vogelsoorten voor mij in de loop der jaren vanzelfsprekend zijn
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geworden. Het verbaast me wel dat er zoveel mensen van mUn leeftijd zijn
die zelfs de gewoonste soorten niet blijken te kennen. Kortgeleden vertelde ik
een vriendin iets over merkwaardig ekstergedrag, maar aan haar gezicht zag
ik dat ze niet wist waarover ik het had. Ze bekende vroeger wel eens te
hebben gedacht dat die grote zwart-witte vogels op het grasveld naast haar
flat Eksters waren, maar haar zus had ze onlangs met stelligheid Vlaarnse
Gaaien genoemd en nu wist ze het niet meer.
Eksters, zou ik denken, zijn zulke opvallende vogels en je ziet ze overal,
maar kennelijk heeft niet iedereen zijn ogen op vogels gericht. Zo heb ik
nauwelijks aandacht yoor automerken of honderassen. Een pitbull of een
lada, ik zou niet weten hoe die eruitzien.De eerste achttien jaar van mijn
leven heb ik buiten gewoond, waar toen meer dieren en planten te zien waren
dan honden en auto's. Tegenwoordig zal dat trouwens wel anders zijn.
Met een echt stadsmens maakte ik eens een vakantietocht door Frankrijk en
daar ontdekte ze de wondere wereld der planten. Nog zie ik haar verbazing
toen in de berm waar we onze eerste lunchpauze hielden, de bloemen zo
ontzettend veel verschillende vormen bleken te hebben. Voor vogels kreeg ik
haar niet echt enthousiast, hoewel ze meeleefde met mijn pogingen een
IJsvogel te zien te krijgen. Die was bij een beek gesignaleerd, niet ver van
onze jeugdherberg. Elke morgen ging ik daar even kijken, maar steeds
tevergeefs.
Toen kwam ze opgetogen uit het dorp terug, want nou had zij toch onderweg
de Usvogel gezien. Hij was echt van dat mooie verschietende blauw geweest
en zat midden op het pad brj en plas. Ik had immers gezegd dat hij altijd in
de omgeving van water te zien was? Dus dat klopte. Gelukkig zagen we hem
de volgende dag samen, de Ekster. Inderdaad, bij een bepaalde lichtval zijn
eksterveren prachtig changeant donkerblauw en mijn beschrijving van de
Usvogel was kennelijk wat onvolledig geweest.
Minachting voor sukkelige beginners heb ik niet. Niet alleen ben ikzelf nog
lang niet volleerd, maar ook herinner ik me nog te goed mijn eigen gestuntel.
Hoeveel vogelkenners heb ik niet lastig gevallen met de vraag wat de naani
kon zijn van een zwart-witte vogel, zo groot als een Merel, die ik steeds in
de tuin van een buitenplaats zag. Tot de dag dat ik daar een tienjarige
vogelaar tegenkwam, duidelijk herkenbaar aanzljn indrukwekkende kijker en
kleine logboekje. "Nog wat leuks gezien?" informeerde ik vriendelijk en
volwassen. "Nee, niet echt", zei het joch, "alleen een gedeeltelijk
albinistische Merel." En nog niet eens zolang geleden was ik op de pier van
IJmuiden, \ryaar een meisje me toeriep dat er een jonge Drieteenmeeuw
rondvloog. Heb ik me toen niet even afgevraagd hoe je in hemelsnaam zo
snel de tenen van een vliegende meeuw kon tellen?
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SRI LANKA HET VOGEL PARADUS

Joop van Helvoort

Onze voorzitter Jan Hendrik heeft afgelopen maart Sri l,anka bezocht, om
alvast een voorschot te nemen op zijn welverdiende rust na de vogel
herkenningscursus. Gewapend met een telelens heeft hij het eiland
afgestruind op zoek naar mooie plaatjes bij zijn mooie praatjes. Het blijkt dat
Sri Lanka een klein en overzichtelijk eiland is en bestaat uit een grote
variëteit aan biotopen, van wetlands aan de kust tot een waar berggebied in
het midden van het eiland (waar anders?!). Het goede seizoen om Sri Lanka
te bezoeken is in de winter op het noordelijk halfrond als het daar de droge
tijd is en het eiland vele wintergasten bevat omdat weinig vogels het in hun
hoofd halen om vanaf Sri Lanka nog verder te vliegen over de Indische
Oceaan. Het probleem is dus niet zozeer het zoeken naar vogels maar wel het
zoeken naar een goede determinatiegids. Jan Hendrik heeft dan ook in eerste
instantie moeten werken met een aantal vooroorlogse gidsen totdat hij een
boekje tegen kwam met de vogels van Sri Lanka, dat voldoet voor de
determinatie in het veld maar met tekeningen waar wij, verwend als we zijn,
onze neus voor ophalen. Jan Hendrik heeft in een paar weken tijd 175
vogelsoorten gezien zonder daar al te veel moeite voor te doen en zichzelf
ook nog wel eens tijd te gunnen voor een ontspannen strandbezoek om daar
tegen een keerkringvogel aan te blunderen. Natuurlijk hebben wij ze niet alle
175 onder ogen gehad, maar met de selectie die Jan Hendrik gemaakt had
met o.a. bijeneter-, wouw- en reigersoorten was iedereen gelukkig.
Om de avond ook een extra educatief tintje te geven en dit stukje ook; met de
natuurbescherming in Sri Lanka is het zo slecht nog niet gesteld. Ongeveer
LO% van het land bestaat uit beschermd gebied, waarvan een groot deel
weliswaar in stand wordt gehouden voor de olifantenpopulatie, maar wie
maalt daarom als onze gevederde vrienden mee profiteren. Ook was de
indruk van Jan Hendrik dat de jacht er op een laag pitje staat, al kwam hij
wel met een paar dia's van onder erbarmelijke omstandigheden gevangen
gehouden roofuogels. Helaas staat het eiland wel onder een grote
bevolkingsdruk maar dit schijnt nog geen consequentie te hebben voor de
vogelstand. Wel moet vermeld dat Jan Hendrik niet het noorden en noord-
oosten van het eiland heeft bezocht in verband met de burgeroorlog.
Alhoewel de eerste 'contactavond' sinds tijden wel weer even wennen is,
hoop ik volgende keer meer koffre te zetten. Tot de eerstvolgende
'contactavond' (dan onder een andere naam).
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V/AARNEMINGENRUBRIEK MAART - MEI 1995

Peter Scholten

In deze rubriek vindt u waarnemingen uit de periode maart tot en met mei
1995, alsmede enkele nagekomen waarnemingen uit de vorige periode.
Waarnemingen over de periode juni tot en met augustus uiterlijk 15
september zenden naar Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV
Amsterdam.

Mededelingen:
. Als iedereen zo snel mogelijk de fenologielijsten instuurt kan in de

volgende Gierzwaluw een overzicht geplaatst worden van de eerste
waarnemingen van de zomervogels.

o Door de veranderingen in de redactie moet ik mij in het vervolg houden
aan de inzenddatum van de copy. Dit houdt voor u in dat u de
waarnemingen zo snel mogelijk na afloop van waarnemingskwartaal moet
insturen. Voor de komende periode (uni tot en met augustus) moet ik de
waarnemingen uiterlijk 15 september in mijn bezit hebben.
Waarnemingen die ik na deze datum ontvang worden uiteraard wel
opgenomen in het waarnemingenarchief maar kunnen niet meer vermeld
worden in de waarnemingenrubriek!

-> : vliegrichting

Roodkeelduiker 1 Pencentrale NZI
1 Pencentrale VOD
I Pencentrale met olie op keel PSC,

NZI, CCR
I Pencentrale met olie op keel WWA
I Ouderkerkerplas PSC, AST, Mark

en Edith Kurper.
I Noorder Y plas NZ
I Noorder Y plas NZI
1 Ouderkerkerplas AST, PSC, Mark

en Edith Kurper.
I Borneokade FVI (tot 26-3)
I Vijfhoek VOD

t9-02-95
25-02-95
04-03-95

05-03-95
l9-03-95

0l-05-95
02-05-95
r9-03-95

l9-03-95
l4-01-95Kuifduiker
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Roerdomp

Ooievaar

[.epelaar

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Rietgans

Toendrarietgans
Kleine Rietgans

Kolgans

Grauwe Gans

l8-02-95
22-02-95
19-03-95
20-12-9+
21-03-95
14-01-95
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Umeer NZ
Haven Balast VOD
Ilmeer gedeeltelijk zomerkleed NZI
Gaasperzoom VOD
Excursiepad A'damse Bos TLE
Zeestraat Muiden op dak van huis.
Lipring om rechter poot VOD

10-03-95 l-Z Gaasperzoom VOD
13-03-95 l-N Gaasperzoom VOD
23-M-95 2 Kralenbeek waarnemer Hans Oonk

voD
25-U-95 I Rioolzuivering A'dam-Noord FVI
M-05-95 1 Broekzijdsepolder AST
ta 24-02-95 pas weer op 18-03-95 2 ex Blaupijpstraat FVI
Hiema weer regelmatig in de regio.
2t-12-94
24-t2-94
25-12-94
30-12-94
14-01-95
04-02-95
2242-95
l3-ol-95
13-01-95
14-01-95
1ll-01-95
22-02-95
04-03-95
t3-t2-94
t3-12-94
2t-12-94
M-02-95
09-03-95
11-03-95
20-ot-95
24-12-94
19-03-95
19-03-95
t4-0/,-95
09-03-95
0r-05-95
09-03-95
o2-M-95

r9-03-95
02-M-95
17-0/.-95

4
7

24
30
28
38
2
5

2
5

2
5
4

17-ZW
l0-'WZW
zG-WZW

4-NO
30

3

8-WZVy'
50-ZW

2
6

3-NO
56

1

650
l+

Gemeenschapspolder VOD
Gein III VOD
Overdiemerpolder VOD
Gemeenschapspolder VOD
Gemeenschapspolder VOD
Gemeenschapspolder VOD
Gerneenschapspolder VOD
Overdiemerpolder VOD
Gemeenschapspolder VOD
Overdiemerpolder VOD
Gemeenschapspolder VOD
Overdiemerpolder VOD
Overdiemerpolder PSC
Gaasperzoom VOD
Gaasperzoom VOD
Gaasperzoom VOD
Vijfhoek VOD
Gouwzee/Zuiderwoude PTA
Diemerpolder SCR
Gaasperzoom VOD
Gein III VOD
Uitdam V/WA
Uitdam WWA
Binnenbraak WWA
Gouwzee/Zuiderwoude PTA
Binnenbraak WWA
Gouwzee/Zuiderwoude PTA
een paar met 5 pullen FVI latere
diverse paren
Uitdam WWA
Ydoorn WWA
IJdoorn NZI

D

90
2
6

Brandgans
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Casarca
Smient
Krakeend

Pijlstaart

Zomertaling

Krooneend

67

2
I
I
I
I
2
2
2

a

22-U-95
0l-05-95
2G.05-95
20-05-95
20-0s-95
l l-03-95

25-05-95
05-06-95

7
ll

4+10
I
I

60

2s-.02-9s
3043-95
05-M-95
o2-u-95
t2-0/.95
t4-04-95
06-05-95
l8-03-95

Ydoorn NZI
Binnenbraak WWA
Binnenbraak WIilA
Ydoorn WWA
Barnegat WWA laaste warneming
Vijfhoek VOD hoogste aantal deze
periode.
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk CCR
Akkerswade/diemerzeed ij k WIVA
Ransdorp WWA
De Munt Waterland rily'WA

Rijperdwarsweg WWA
Holysloot DTE
Zeeburgerpad - tot eind maart hier
aanwezig. Volgens bootbewoners al
in februari aanwezig FVI+WWA
Ymeer/Ballast NZI
IJsselmeer t.h.v. De Munt DTE

7

2

Krooneend ? en d aan het Zeeburgerpad. Ze waren dol op brood! foto Frank Visbeen
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Tafeleend/Kuifeend
Toppereend

Eidereend
Brilduiker

Nonnede

Middelste Zaagbek

Grote Zaagbek

Zwarte Wouw

Bruine Kiekendief

Blauwe Kiekendief

Havik

Visarend

Roodpootvalk
Boomvalk

Slechtvalk

24-03-95
t7-M-95
22-M-95
14-01-95
04-03-95
09-03-95
24-M-95
12-03-95

30-03-95
24-04-95
22-03-95
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I Ymeer/Vijftroek WWA
I Abcoudermeer PSC
2 Vijftrcek VOD
1 Ymeer/Krijgsman VOD
I Ouderkerkerplas PSC

60 GouwzeePTA
13 Vljfhoek FVI laatste waameming
2 Diemerzeedijk NZI laatste

waarneming
4 Diemerzeedijk I man baltsend CCR
I Vijfhoek FVI
2 Nieuwe Meer PTA laatste

waarneming
20-04-95 I NO Broekermeer Waterland FVI
23-05-95 l*NO Rioolwaterzuivering Noord NZI
Buiten de gebruikelijke gebieden (Westelijk Havengebied,
Noordkant A'damse Bos, DiemerzeedijkJVijfhoek) de
volgende waarnemingen.
09-03-95 I-NNO Binnenkadijk WWA
23-M-95 7 Wrrterland PSC
05-05-95 I De Batterij PTA
11-05-95 I De Batterij PTA
15-05-95 I Zandput Nieuwe Meer PTA
26-05-95 I Schiphol oost t.h.v. Ten Pol PTA
30-05-95 I Zandput Nieuwe Meer PTA
28-M-95 l-NW Diemerzeedijk CCR laatste

waarneming
Buiten Diemerzeedijk en omgeving (2 territoria) en
Noordkant A'damse Bos (1 territorium) de volgende
waarneming
03-04-95
2+O3-95

t

13-04-95
29-o/,-gs
06-05-95

22-05-95
04-05-95
r6-M-95

2l-03-95
19-04-95

1N
1*W

l-NO

G. Terborgstraat TLE
Wetenschapscentrum
Watergraafsmeer gezien door S.

Vermed DTE
fujnstraat FVI
Vijfhoek WWA
Diemerzeedijk * H. Crommelin
kwam uit NO verdween naar NO
ccR
Amstelveen DBA
Noordpolder Muiden 2e kj WWA
Sportpark Watergraafsmeer W'WA
voorlopig eerste waarneming
Binnenkaddk WWA
Op De Nederlandse Bank
overnachtend WWA
Middelpolder DCO

1*NNW
I

Patrijs 22-02-95 2
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Kwartel

Kraanvogel

Kluut

Kleine Plevier

Bontbekplevier

Goudplevier
Zilverplevier

Bonte Strandloper

Kemphaan

Houtsnip

04-04-95
15-04-95

24-04-95
29-04-9s
07-05-95
n-05-95

1 1-03-95

l9-03-95

11-03-95

2
2
2
2
2
I
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Schiphol WlilA
AMC AST
Crayestein PTA
Golfterrein De Hoge Dijk WSC
Nieuwe Ajax stadion AST
Sportvelden Hollandse Kade
Abcoude roepend WSC
Botshol ongeveer 100 exx
overtrekkend. DBA
Lutkemeerpolder PTA voorlopig
eerste waarneming
Machineweg P'IA voorlopig eerste
waarneming. Hierna regelrnatig
Diemerz eedij k/ V ij fhoek,
Gaagperzoom. Buiten deze gebieden:

Penbos AST
Osdorperbinnenpolder PTA
Golfterrein De Hoge Dijk WSC
Vietnamweide PTA
Vietnamweide TLE
Panama/Borneo-eiland FVI
Noord Hollands Kanaaldijk NZI
Diemerpolder SCR
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk CCR
Amerikahavenweg TDI
Diemerzeedijk CCR
Panama-eiland FVI
Broekzijdse polder AST
Rijperdwarsweg WWA
§perweg WIilA
Gaasperzoom VOD
Rijperdwarsweg W"WA
Vijfhoek VOD
De Nes WWA
Marken FVI
Penbos AST
Gaasperzoom met 3l kievit VOD.
Voorlopig eerste waameming.
Hierna regelmatig Osdorperbinnen-
polder, Waterland.
Gaasperzoom VOD
Gaasperzoom VOD
Gaasperzoom VOD
De Batterij PTA
Ouderkerkerplas. Hoogste aantal

deze periode. AST

2

1

I 1-04-95
2t-M-95
29-04-95
l5-05-95
22-05-95
27-05-95
()4-05-95

04-05-95
05-05-95
06-05-95
2645-95
26-05-95
n-05-95
19-03-95
19-03-95
a2-o4-95
24-05-95
19-03-95
25-03-95
02-0/.-95
02-04-95
07-04-95
24-02-95

I
I
I
1

2
4
2
I
2
1

1

4
2

500
I
1

1-N
2

1-NW
9

85
3

1-N

06-01-95
28-01-95
2t-02-95
t7-05-95
19-03-95Grutto

I
I
I
I

1400
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IJslandse Grutto
Regenwulp

Zwarte Ruiter

Groenpootruiter

Witgatje

Bosruiter

Oeverloper
Dwergmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Í.achstern

Visdief
Zwane Srcrn
Tonelduif

Cie4walutt 33 (1995) nr.2

t4-u-95
t2-u-95
t4-u-95
23-U-95
24-0/,-9s
29-0/,-95
05-05-95
07-05-95

29-M-95
0l-05-95
0l-05-95
05-05-95
06-05-95
l145-95
234d-95
25-0/,-95
29-M-95
0l-05-95
04-05-95

2
I
I

t3
l2*NO

2
6-N

I'l
I
4
2
2

gehoord
I
I
2
I

9
gehoord

3
3

I

I
4
t
I
I
I
I
1

2-NW
2
I

l*N

I
3
)
2
I

05-05-95
07-05-95
1(}-()5-95
1 r-05-95
13-05-95

07-05-95

l4-05-95
17-05-95
30-12-94
l1-M-95
25-M-gs
l7-05-95
30-05-95
2t-04-95
l8-(x-95
25-M-9s
l8-03-951

Rijperdwarsweg WIVA
De Munt Waterland tIrWA
De Munt lilaterland W'WA
Holysloot DTE + Mieke Bon
Gaasperzoom VOD
Vijfhoek doortrekkend WWA
Uiterdijken PTA
Gaasperzoom * 2x gehoord
overvliegend VOD
De Batterij PTA
Rijperweg WWA
Spaarnwouderplas CCR
De Batterij PTA
Broekzijdse Polder WSC
De Banerij PTA
Gaasperzoom VOD
De Bauerij PTA
De Batterij PTA
De Baaerij CCR
Noordzeeweg/Australiehavenweg
TDI
De Batterij PTA
Gaasperzoom VOD
Gaasperzoom AST
De Batterij PTA
Noordzeeweg/Australiehavenweg
TDI
Diemerpolder SCR
De Batterij PTA
Ymeer/Krijgsman VOD
Excursiepad A'damse Bos PTA
Weiland Meerzicht WWA
De Batterij PTA
Lutkemeerpolder PTA
Penbos AST eerste waarneming
Bimenkadijk WWA
Marken FVI
Abcoudermeer WSC, uit de verdere
periode diverse waamemingen
Gaasperzoom laag overvliegend
voD
Marken FVI eerste waarneming
Boshol TLE
Ruigoord PTA eerste waarneming
Ringvaart t.h.v. Ldnden PTA
Schellingwouderbrug PSC voorlopig
eerste waarneming

Koekoek

u2-0/,-9s
2645-95
25-U-95
25-@l95
23-0/,-95



KNNv-Busexcursie naar zui,

Op25 november 1995, organiseert de KNNV
gaatper bus naar de befaamde weilanden in h
wordt geleid door één van de leden van de Vo
Leden van de Vogelwerkgroep zijnvanharte r

Opgeven voor 7 november 1995, d.m.v. stortil
t.n.v. penningmeester KNNV, o.v.v. busexcurr
Niet-leden van de KNNV enlof Vogelwerkgro

De opstaptijden zijn: 07.15 uur, Amstelvr
07.30 uur, Amsterdi
08.00 uur, Amsterdi

De bus wacht niet!

Terugkomst in Amsterdam om ongeveer 18.0(



dwest-Friesland

Amsterdam een Ganzenexcursie. Deze excursie
et zuidwesten van Friesland. Het gebeuren
gelwerkgoepAmsterdam.
uitgenodigd om mee te gaan.

rg van fl.40.- op postgiro 3506096,
rie z.w.- Friesland.
,€p kunnen als introducée voor fl.45.- mee.

oen: Plein 1960

am: Stadionplein bij de FEBO
am: Centraal Station, IJ -zijde

) uur. Eten en drinken zelf meenemen.
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Bosuil
Ransuil

Velduil

Gierzwaluw

IJsvogel

Draaihals
Groene Specht

Kleine Bonte Specht

Oeverzwaluw

Boerenzwaluw

Huiszwaluw
Boompieper

Waterpieper

23-M-95 2-N Gaasperzoom VOD voorlopig eerste
waameming
Zonnestein Amstelveen TLE
Volkstuinen Frankendael SCR, CCR
Volkstuinen Buikslotermeer NZI
Holysloot * Mieke Bon DTE
Schiphol oost WIWA
Schiphol oost PTA
Binnenkadijk WWA voorlopig eerste
waarneming
Krijgsman roep VOD
Diemerzeedijk NZI
Radarweg in greppel LED
Viiftoek roep VOD
Dienïersluis WWA
Noordelijke Oeverlanden Nieuwe
Meer RVL
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI
Arma's hoeve \{WA
Oostermeer DCO
Westeramstel DCO
Amstelveerne Poel PTA
Meerzicht PTA
Noordkant A'damse bos diverse
malen roepend WWA
Volkstuincomplex Osdorp PTA
Iaagpad/Noordelijke Oeverlanden
Nieuwe Meer PTA
Gaasperzoom VOD
Gaaspeuoom VOD
Groote Braak PTA
Vijfhoek VOD
Overdiemerpolder SCR
De Hoge Dijk PSC
Gaasperzoom laag vliegend VOD
voorlopig eerste waameming
Nieuwe Meerdijk PTA
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk ook Nirk Zijlmans
CCR
Vijfhoek WWA
Station sloterdijk TDI
Vijfhoek VOD
Osdorperbinnenpolder CCR
De Nes WWA
Diemerzeedijk * Rienk Geene DTE

7t

22-04-95
14-05-95
01-06-95
23-M-95
25-04-95
26-05-95
r6-M-95

14-01-95
18-02-95
04-03-95
04-03-95
05-03-95
\2-03-95

1l{4-95
15-04-95
26-04-9s
t242-95
22-U2-9
06-04-95
06-04-95
o7-0/.-95

l-ZO

2
1

4
1

I
I

1

1

4
>1

J

I

05-05-95
30-05-95

t4-12-94
0l-02-95
06-04-95
22-04-95
l4-05-95
23-O5-95
27-03-95

24-M-95
l 1-03-95
18-03-95

29-M-95
01-03-95
25-03-95
29-03-95
02-04-95
09-03-95

I
I
I

>l
15

3

l-Z

8

1

I

Oeverpieper
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Osdorperbinnenpolder PTA
voorlopig eerste waarneming
De Nes WWA hoogste aantal deze
periode
Noordpolder Muiden W'WA
Schinkelkade en F. Ossendorp RVL
Bretter/MCA PTA
Gemaal Halfireg PTA
Vijfhoek zang VOD
Diemerzeedijk DTE + Rienk Geene
voorlopig eerste waarneming.
Hiema regelmatig BretteÍ/MCA,
Diemerzeedijk/Vijfhoek, De Hoge
Dijk, Gaasperzoom.
Bloemenveiling Aalsmeer AST
voorlopig eerste waameming
Gemaal Halfweg PTA
Zorgvlied zargTLE
Diemerzeedijk WWA
Tijnmuiden PTA
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI+CCR
Diemerzeedijk NZI
Aziehavenweg TDI
Aziehavenweg TDI
Golfterrein De Hoge Dijk AST
Dorhuiden TDI
Waterland thv Zuiderwoude PSC
De Hoge Diik AST
Tijnmuiden PTA
Borneo-eiland FVI idem 9 mei
Driemond SCR
Diemerzeedijk WWA
lange Bretten TDI
Vijftoek WWA
Vijfhoek WWA
Diemerzeedijk NZ
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk CCR
Diemerzeedijk NZ
l.ange Bretten TDI
Noordzeeweg/Amerikahavenweg
t.h.v. afivateringskanaal TDI laatste
waarneming
Vijfhoek VOD laatste waarneming
Vijftoek VOD

Gele Kwikstaart

Noordse Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Nachtegaal

Blauwborst

Zwarte Roodstaart

Gekraagde Roodstaart

Paapje

Roodborsttapuit

Tapuit

Beflijster

Kramsvogel

Koperwiek
Grote Lijster

09-03-95

0244-95

04-05-95
t2-o3-95
2t-M-95
2t-M-95
30-04-95
22-03-95

20

48
1

I
2
8
I

14-04-95
22-M-95
26-M-95
29-M-95
04-05-95
04-03-95
04-03-95
11-03-95
()4-05-95

13-05-95
20-@,-95
22-M-9s
23-M-95
24-M-95
29-M-95
02-05-95
04-05-95
26-M-9s
27-M-95
29-M-95
29-04-95
29-M-95
30-04-95
30-04-95
02-05-95
@05-95
05-05-95

01-04-95

224+95
0/,42-95

I

1

I
I
2
I
I
2
2
I
2
I
I
I
I
3

2
I
1

4
2

l*NO
5

3

I
I
I
6

>5
l*ZW

)
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Sprinkhaanzanger

Snor

Rietzanger

Bosrietzanger

Kleine Karekiet

Grote Karekiet
Spotvogel

Braamsluiper

Grasmus

Tuinfluiter

Zwartkop

Fluiter

Fitis

Goudhaantje
Grauwe Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger

Baardmannetje

Boomklever

I l-03-95
2t-M-95
r8-04-95
22-M-95
22-M-95
30-04-95
10-04-95

03-05-95

14-04-95

14-05-95
07-0s-95
23-05-9s
28-05-95
24-04-95

24-04-95

t9-M-9s

05-04-95

0l-05-95

24-03-95

26-05-95
21-05-95
28-05-95
05-06-95
08-0s-95
l0-05-95

14-01-95

enkele
I

l-'O
I
I
2
2
2
I

I
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Vijfhoek VOD
Gemaal Halfweg PTA
De Batterij PTA eerste waarneming
Vijfhoek zang VOD
VijÍhoek zang VOD
Diemerzeedijk PSC
Bretten/MCA PTA voorlopig eerste
waarneming.
Gemaal Ringvaart A'damse Bos en
tevens 2 ex Noordelijke
Oeverlanden Nieuwe Meer PTA
Gemaal Halfweg PTA eerste
waarneming
Ymeer/Ballast NZI
Bulléwijk AST
Christ. Plantijnpad PTA
't Gein AST
De Hoge Dijk AST eerste
waameming tevens I ex Gein III
zang VOD
Bretten/MCA PTA eerste
waarneming
Eendrachpolder PTA eerste
waarneming
Vijfhoek zang \#\ff4 voorlopig
eerste waameming
Volkstuinen Osdorp N.
Broekhuysenweg TDI
Vijftoek zang WWA voorlopig
eerste waarÍreming
Herengracht 90 in tuin CRU
Mozartkade TLE
Bijlmerlust 't Gein met jongen AST
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI
Noord Hollands Kanaaldijk tot 27-
05-95 I ex hier aanwezig NZI
Diemerzeedijk roep op 2 plaatsen 1

ex VOD
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI
Diemerzeedijk NZI
Frankendael nestelpoging verjaagd
door spreeuw SCR
Broersepark Amstelveen TLE
Diemerzeedijk NZI
Ruigoord PTA

1

I

I
I
I
I
2

2

I

2

J

8

I

I
I
I

1

1

2
1

2

19-03-95
09-04-95
l6-04-95
l5-03-95

22-04-95
08-04-9s
2t-04-95

Buidelmees
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Wielewaal

Klapekster
Roek

Bonte Kraai
Keep
Europese Kanarie
Srjs

Goudvink
Appelvink

Usgors

De waarnemers van deze keer:

Gienwaluw 33 (1995) nr.2

2 Diemerzeedijk NZI
I Diemerzeedijk NZI
I Ruigoord PTA
2 Diemerzeedijk zang WWA
2 Diemerzeedijk NZI
I Zuiderzeeweg gehoord NZI
I Vijfbunderbos A'damse Bos PTA
I Schapenveld PTA
I Diemerzeedijk TLE
7 Amstelstation 7 nesten GKE
1 Tafelbergweg WSC

Regelmatig waargenomen in het ZW gedeelte van
Amsterdam-ZO. Vogels afkomstig van kolonie bij Abcoude.
19-03-95 2 Holysloot WWA
29-44-95 I Vijftroek WWA laatste waarneming
14-04-95 4*N Gemaal Halfweg PTA
M-02-95 356 Vijfhoek totaal aantal doorrrekkend

voD
A7-04-95 20 Excursiepad A'damse Bos PTA

laatste waarneming
2O-O2-95 I Gaasperpark VOD
07-0É,-95 I Grote Dierenweide A'damse Bos

PTA
14-0É,-95 I Grote Dierenweide A'damse Bos

PTA
l2-M-95 I De Nes WWA

22-M-95
25-04-95
25-M-95
29-M-95
29-M-95
06-05-95
22-05-95
25-05-95
t4-M-95
l5-03-95
18-03-95

AST
CRU
DCO
FVI
ISM
NZI
PTA
SCR
TLE
voD
IWVTA

Adry Streefland
Chris de Ruig
Dana Constandse
Frank Visbeen
Joop Stam
Nirk Z{jlmans
Paul Tak
S. Crommelin
Theo van I-ent
Vogeloverleg Diemen
Willem van der Vy'aal

CCR
DBA
DTE
GKE
LED
PSC
RVL
TDI
TZE
wsc

C.A. Crommelin
DBA
David Tempelman
G.O. Keijl
I-eon Edelaar
Peter Scholten
Ruud Vlek
T.R. van Dijk
Th. de Zeeuw
Will Schep
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ONTVANGEN LITERATUUR VOORIAAR & ZOMER 1995

Ruud Vlek

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna en ornithologie
van Amsterdam e.o.:

Amsterdamsche lffoningraad, Rapport over de Amsterdamsche parken en plantsoenen.
Uitgebracht door eene commissie uit den Amsterdamschen Woningraad, bestaande uit de
H.H.: H.P. Berlage Nzn., J. vanHasselt, Mr. D. Hudig, Mr. J. Kruseman (rapporteur),
C.A. den Tex en Jac. P. Thijsse. Amsterdam, maart 1909.
In dit mpport wordt het plan vm J.P. Thijsse ontvouwd ror aanleg vm het Amsrerdanse Bos (p. 39). Dit
deed Thijsse voor het eerst in zijn artikelenserie 'de Parken-kwestie' in het Handelsblad van 5 januari 1908
en volgende dagen.

Bosbeicht (Stedelijk Beheer afd. Amsterdamse Bos) nr. 3, augustus 1995.
- Waameming in het wetlandje bij de voormalige Vietnamweide van 7 fouragerende Lepelaars.
- InventaÍisatie van een deel vm de natuurboszone: 3 p. Holeduif, 8 p. Grote Bonte Specht, I p. Groene
Specht, 1 p. Boomklever en 1 p. Appelvink (pas uitgevlogenjuv. injuli; 4e broedgeval in het Amsterdamse
Bos, na eerdere gevallen in 1949,1962 en 1994).

Bureau Stadsecologie Amsterdam, Studienota stadsecologie Amsterdamse Bos. Analyse
van te ontwikkelen natuurwaarden van het Amsterdamse Bos. Uitg. Dien§t Stedelijk
Beheer, Amsterdam oktober 1994.

Stereoscoop foto's uit de collectie van R.I. Benthem, o.m. met betrekking tot de
opspuitterreinen van Amsterdam-Noord, 1935. (afgedrukt door A.F. Nordheim, 1995).

Th. Dammen, LM. Fiedeldd Dop, G. Joukes & G. Schuitemaker, Gierzwaluwen onder
dak- Uitg. Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam. Amsterdam, maaÍ 1995- Brochure over
beschermingsmaatregelen voor deze soort. Zie voor een trespreking Vogelnieuws 8e jrg. nr. 4, juni 1995
p.7.

J.M. Fiedeldij Dop, Huisvesting voor sijsjes. BladNa, Blad van Nederlandse Architecren
nr. 7/8, juli 1995. Over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam. De
Muidergrachtkolonie blijft gespaard.

P.J.T. Derks, Slaapplaats van Halsbandparkieten in Amsterdam. Het Vogeljaar 43e jrg.
nr. 3, juni 1995, p. 134.

Diverse materialen m.b.t. het natuur- en vogelleven op de Diemerzeedijk:
H.C. Delsman (1886-1969), Vogels op Zeeburg. De lrvende Natuur jrg. 9 (1904), p. I 6l -163, 176-179 en
215-218.
K.B. Bmdijn (1893-1964), Zeeburg. De Levende Namur l7e jÍ9. (1912) p. 377- 379.
Y. Mulder, Diemerzeedijk toplocatie qua rotzooi en natuur. Amsterdams Stadsblad, ed. oost 73e jrg. nr. 19,
10/11 mei 1995.
N. Zijlmms, foto's van het vogelleven op de Diemerzeedijk (3e en 4e serie, 1995).
N. Zijlmans, correspondentie met Grontmij N.V. te De Bilt over werkzaamheden op de Diernerzeedijk, mei
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1995.

H.H. van Dillen, De vogels van het Twiske. Uitgave IVN afdeling Twiske, Landsmeer
1995.
Verslag van inventarisaties indejaren 1980-1994.78 sooÍen werden er broedeÍd vastgesteld- De
Buidelmees broedde voor heÍ eerst succesvol in 1993 (l p. met 4 jongen + 2 ongepaarde mannetjes). In
1993 34 p. Roerdomp, 23 p. Snor, 10-14 p. Watenal.

N.M. Groen, J.J. Frieswijk & J. Bouwmeester, Waarom broeden Visdieven §rerra
hirundo op daken? Limosa jrg. 68 nr. 2, juli 1995, p.65-71. Toenamevankolonieophetdak
van de Bloemenveiling Aalsmeer, van25 p. in 1990 naar 130 p. in 1994.
In 1987 en 1988 werd door enkele Visdieven gebroed op daken in de Bullewijk (Limosajrg. 64, 1991 afl. l:
25-26).

De Groenbewuste Amsterdannmer (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afd.
Amsterdam)l5e jrg. nr. 2, juni 1995.
- Natuurbelevenisjes. Over broedpoging van Staartmezen in tuin van H. van der Stelt-Strijbos in
Amsterdm-Oosr, bij Oosterpark.

S. Groenhuijzen, Vogelwaarnemingen Groot-Amsterdam 5 maart 1938 - 3 februari 1939
O.m. aan de Rothoek.

L. Heemskerk, Top lM van 6 juni 1995. fr zijn inmiddels 100 personen onder de 15 miljoen
Nederlanders, die meer dan 320 vogelsoonen in Nederland hebben waargenomen; daaronder 16
Amsterdams. De Amsterdams sooíenjagers-toptien ziet er mometrteel als volgt uit: l. G.J. ter Hatr,
Diemen(386sooÍten),2. l.v.d,Laan,3.A.G.M.Buhr,4.ril.E.M.vander Schot,5.L.Heemskerk,6.
P. Bison, 7. J. Swaab, 8. F. Ossendorp, 9. J. van L:ar, 10. O.V. Endtz. In de AmsteÍdmse top-tien
bevinden zicà dus vier VWGA-leden. Ons naar Castricum verhuisde lid G.J. Oreel staat nu landelijk op een
gedeelde tweede plads mea 388 soonen waargenomen in Nederland. Onbekend is hoe de top-tietr eruit ziet
van personen die in onze eigen regio de meeste vogelsooíen hebben waargenomen.

Lijst van 75 bij Artis binnen gebrachte Houtsnippen 1974-1991. Uit archief Artis (ontv.
van A.F. Nordheim).
Daaronder 49 Hoursnippen gevonden in Amsterdam; bijna de helft van alle vondsten stamt uit november.
Vgl. ook de doonrekgrafiek op basis van vangsten bij C.L. Deelder, Houtsnippenvangst in de 18e en 19e
eeuw, Limosa 25:23-29.

U. Jansen, Interview met Artis-fotograaf Fred Nordheim. Dieren jrg. 11 nr. 6, maart-april
1995, p. 180-182.
Lijst van artikelen van Artisfotograaf A.F. Nordheim in 'Artis' en 'Dieren' (1984 e.v.).

Jan van Gent bij de Toevlucht gebracht. De Echo 14 juni 1995. De adulte vogel was
neergekomen in een boom op de Nijenrodeweg, 12 juni 1995. De vogel is opgenomen in vogelasiel 'de
Toevlucht' en verbleef daar eind juli nog.
Lijst van bij Artis binnengebrachte }an van Genten, 1952-1994. Deze t1st bevar drie nog niet
eerder gepubliceerde vondsten van Jan van GenÍen in de regio: 31 maan 1966 Muiden, 25 september 1978
Havens-West en 15 september 1988 Oranjesluizen.

M.R. de Jonge, Ooievaar verongelukt op hoogspanningsleiding bij Diemerzeedijk.
Met kopie van foto van Ooievaar-kadaver gevonden 23 apnl l,995, met ring; de vogel wm afkomstig uit het
'Ooievaarsdorp'her Liesveld, te Groot-Ammers bij Schoonhoven, Zuid-Holland.
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K.N.N.V. Vogelwerkgroep voor het Amsterdamse Bos, Inventarisatieseizoen 1961.

A. van l-oon (Heimans & Thijsse-Stichting), Korte biografie en bibliografie van Jac. p.
Thijsse (1865-1945). l,evensloop en onderwijsloopbaan. Ongepubliceerd manuscript.

Stereoscoopfoto's van Eli Heimans (1861-1914). (ontv. van A.F. Nordheirn).

Nederl. Natuurhistorische Vereeniging afdeeling Amsterdam, Mededeelingen van het
Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch onderzoek in Groot-Amsterdam nrs. 1-8,
juli 1942 - juli 195 I .

(een volledige serie, ontvangen van S. Groenhuijzen).

W.J. Resoort, De avifauna van het eiland Marken, II. Limosa jrg. 16 nr. ll2, juni 1943,
p. 4-38. (kopie).
Behandelt Broedvogels ín 1942 en Trekvogels sept. 1941 - maan 1943 (+ door P. Op de Coul in
1929 -1930 vastgestelde soorren).

Diverse materialen m.b.t. vogelleven en -dood op Schiphol:
A. Klaver, Jaarverslag 1992 vxr de Werkgroep Preventie Vogelaanvaringen. Uitg. N.V. Luchthaven
Schiphol.
A. Klaver, Jaawerslag 1994 van de Werkgroep Preventie Vogelaanvaringen. Amsterdam Airport Schiphol.
J.S. StuaÍ & E. van Huijssteeden. Tabel met amtal broedparen van vogelsymhet Schipholterrein, 1985
r/m 1993 en 1994.
Idem, Voorlopige lijst 1993 van Broedvogels vatr het Schipholterrein.
R. Didde, Vogelvrij vliegen. De VolkskÍant van 6 juli 1995.
SvN-Redactie, Het 'zwarte gat' van Schiphol. De Smient (Nieuwsbrief Sarcnwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland) nr. 3 juli 1995.

A.N. Swart (1912-1990), Lijst van 288 in Nederland waargenomen vogelsoorten, van I
januari 1946 tot I januari 1987.
Met o.m. de volgende wapenfeiten uit de regio: Glanskop in Oosterpark 22 aug. 1948, Porseleinhoen 28
aug. 1948 Diemerzeedijk, Woudaapje aan de Udijk bij Zeeburg 24 juli 1949, Steltkluut 23 mei 1950 en
Waterrietmger 3 sept. 1953 Diemerzeedijk, Witkopeend 27 jmtui 1965 Nieuwe Diep A'dam-Oost,
Flamingo 26 maart 1966 Sloterdijk, Poelruiter 29 juli en Kleine Zilverreiger 4 aug. 1966 Sloterdijk,
Buidelmees I jan. 1968 Sloterdijk, Griel en Witwangstern 27 april 1968 Maken, Notekraker 7 aug. 1968
Amsterdamse Bos, Roodkeelpieper 11 oktobeÍ 1969 Marken, Kleinsr Warerhom 24 juli lryL Zuid-Bijlmer,
Siberische TjiftjafT aug. 197ó Amsterdamse Bos en Noordse Nachtegaal 25 mei 1977 Diemerzerdijk.

1ï*:'ïr,ï,":f.is'#i: fi,ï.ffii;l?ïïïllïï,,1i"3i; (35 ha ) 34 p Kievit, 
'2 

p Gru,,o, 7 p
Scholekster, 5 p. Tureluur, 4 p. Visdief, I Kemphen, I p. \ryinterraling, 2 p. Slobeend, 2 p. Wirre Kwik.
Het zal worden beheerd door de Stichting.
- Beheersverslag van het Ilperveld (583 ha.), gemeente Landsmeer, Waterlmd-West. Teruggang van Crutro
vm 84 nm 50 p., in 1990 7 p. Roerdomp, max. 4l p. Veldleeuwerik, T p. Bruine Kiekendiel 2 p. Buizerd
en 1 p. Havik (beide vanaf 1992).

G. van der Sijde, Dierekiek. Dieren l2e jrg. nr. 2, juli-augustus 1995 p. 51. Een ongeringde
Ooievaar pleisterde 12 april 1995 op het Entrepotdok en bracht een bezck m zijn soortgenoten in Anis
(foto Fred NoÍdheim).
Een dag later vloog mogelijk dezelfde vogel + 13.10-13.20 u. uitvcrig leg schroevend boven de Spuistraat
en het Spui (RV).
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Twee levensbeschrijvingen van de Amsterdamse ornitholoog C.I. Temminck (31 maart
1778 - 30 januari 1858):
- J.A. Susanna, Levensschets van Coenraad Jacob Temminck. Handelingen en Levensberichten Maatschappij
der Nederlandsche L€tterkunde, 1858: 45-78.
- W. Vrolik, Levensberigt van Coenraad Jacob Temminck. Jaarboek van de Koninklijke Akademie vm
Wetenschappen 1857: 65-80.

D. Tempelman, Huiszwaluwen in Waterland (1993-1995). Resp. in 1993-1995 (incl. Marken)
247,201 e1217p., dusmetschommelingenvan -l9Voerr*8%. RondhetIJin1995 >30p. (Nieuwendam
en Havens-Oost).

H. Tichelaar (C.J.N. afd. Amsterdam), kopieën van veldaantekeningen m.b.t.
vogelwaaflremingen nabij Halfireg, 1976.
O.m. 2l augustus 197ó Terekruiter (mnder beschrijving) en 3 Drieteenstrandlopers, 22 augustus.

Vogelnesten Waterland goed beschermd. Amsterdams Stadsblad 9 augustus 1995. Br
participeren nu 148 boeren en 290 vrijwilligers bij het beschermingswerk van weidevogelnesten in
Waterland.

Vogelwerkgroep Amsterdam, Welke vogels broeden hier in de buurt? Lijst van
broedvogels Noordkant Amsterdamse Bos ( I 989- 1992).
Folder gemaakt ten behoeve van de tentoonstelling in het Bosmuseum over het vogelleven in het
Amsterdamse Bos, 1995.

Diverse materialen m.b.t. het naonr- en vogelleven van het Vondelpark:
J. Stoffels & lV. van der lVeijden, Broedvogels Vondelpark 1976-1980.
H. Houtman (Ver. Vrienden van het Vondelpark), Samenvatting van (tweede) voortgangsverslag vogelbeheer
Vp. (a-l-'86). +bijlage: broedvogelgemeenschappen in een landschap. (met dichtheden van diverse
vogelsoorten in het Vondelpark).
H. Houtman, brief aan Ir. Dirksen van Groenvoorzieningen b€tr. voortgang thema vogelbeheer Vondelpark
d.d.24 april 1987.
M. Pemelaar4root/buÍo 'Studio voor landschapsaÍchitectuur' i.s.m. Planbm Infragroen b.v. en R-
Goderie (Tauw Infraconsult), Beleidsnota ... Naar 'Het Vondelpark'. Uitg. Stadsdeel-Zuid, Amsterdam april
1995.

K.H. Voous, De broedgevallen van de krooneend (Netta rufina, Pallas) en de witoogeend
(Aythya nyïoca nyroca, Gtld.), in de Botshol in 1943. Limosa jrg. 17 rn. 1., april 1944,
p. 1-8. (kopie).

Prof. K.H. Voous, In de ban van vogels. Uitg. Scheffers, Baarn 1995.
Historisch-biografisch overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse omithologie in deze eeuw. Van de
550 ornithologische biografieën handelen er ruim 50 over Amsterdammers van geboorte (van F.E. Blaauw
1860 tot P.F.M. Opdam 1%9). Tenminste,!0 personen studeerden biologie en ornithologie aan de
Gem€ente- en Vrije Universiteit, alwaar tenminsle 7 ornithologische proefschriften verschenen (de eÍste:
J.H. Kruimel 1916). Het boek verschaff een overzicht van de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten in
Artis en het Zoölogisch Museum van de UvA en de ornithologische vakgroep van de VU. Daarnaast komen
nog zn'ra 40 personen aan bod met veldomithologische activiteiten in de regio Amsterdam (van J.P. Thijsse
tot J.E. Sluiters en van J. Walters tot C.J. Hazevoet).

Drie rapportages over het natuur- en vogelleven van landgoed Wester-Amstel, Ouderkerk
aan de Amstel:
N.J.N. DistÍict IV afd. 8 Octopus Amsterdam, Wester-Amstel Rapport 1958.
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N.J.N. afd. 8 Ocropus Amsrerdam, Wesrer-Amstel Rappon 1959.
N.J.N. afd. 8, (Wester-Amsrel) Veretàg over de jaren 195g-59-60.

wolthoorn & de Groot, kpelaars gedijen in natuurgedoogzone. Amstelveens weekblad
28 juni 1995.
Over onze mini-Oostvmrdersplassen bij station Duivendrecht.

N. Zijlmans, De Havik Accipiter gentilis in en om Amsterdam. De Takkeling (werkgroep
Roofvogels Nederland) 3e jrg. nr. 2, juni 1995, p. 36-39. over de eerste v"stigi-ng uan
Havikparen begin jaren negentig rond Amsterdam. Broedgevallen bij Muiden (vanaf 1986), de Vijfhoek
(vanaf +1989?), in de volgermwrpolder (sedert 1991), het Ilperveld en Diemerzeedijk (vanaf l9ö2), en in
de Bloemendalerpolder (1993?). Een claim van een eerste broedpaar in Buitenvetdenln àe jaren 1986-l9gg,
dat tot nog toe volledig ongedocumenteerd is, wordt hier als zeker broedgeval gepresenteerà; daarvan
onlbreekt echter elke nadere bewijsvoering (bijv. gedaleerde waarnemingsnotitiàs, nestvondst, prooivondsten,
foto's van jongen op nest, uitvliegdata, waamemingen van Haviken in Buitenveldert in deze jaren door
andere waamemers e.d.). Het aÍikel speculeeÍ over broeden in het Amsterdamse Bos, waarde soort in
1995 voor het eerst met zekerheid broedend werd vastgesteld in het oeterland van het Nieuwe Meer. De
Havik prefereen in oue regio moerasbos, vaak nabij groot water (Naardermeer, Ankeveense plassen,
IJsselmeer, waterlild, Nieuwe Meer). Het broeden aan de noord-westzijde vm de stad (spaarnwoude) is
nog niet vastgesteld-

Correspondentie. Brieven van mevr. A. Adema (sradsde€l Zuid), J.J.M. AndÍiese, mevr. D. Beckers,
J.H' Bemik, B. van den Burg (VWG Katwijk), C.J. Camphuijsen (waamemingen van 6 Slechtvalken en 2
Zeearenden boven de Amstel in 197911980), G. van Duin, K.J. Eigenhuis, hr. Engelen (KNMD, J.J.
Frieswijk, E- van Gool, S. Groenhuijzen, J.B. Groot, J. Jansen & p. waanders (verslag Big Day vlieland,
16.5.95:121 soorten), fam. N. Jansen, M.R. deJonge, G.o. Keijl, mevr. D. Klaassen, mevr. L. Koning
(Artis), c.H. de Kruijf, mevr. Ladiges-van de Linde, p.J. Marcus (vondst van 2e sperwemest nooÍdka.nr
Nieuwe Meer; N.B. er zijn in 1995 12 broedparen in de regio vastgesteld), M. Melchers, p.c. Meijer, A.F
Nordheim, J.E. den Ouden, J. Reijnders (mer rectificatie van verondersteld broedgeval van Bosuil in
A'damse Bos in 1958; betrof w.s. ongepaarde vogel; contra Gierzwaluw 33: 6), c.s. Roselm (ZMA), R.
van Rossum (vwc Katwijk), s. Schoevaart, mevr. A. spoelder-Blekendaal, J. Taapken, H. Tichelaar, F.
vogelzang, Prof. dr. K.H. voous, J. walters en P.J. Zomerdijk (over broeden yan zwarte sterns i11 de
Buikslotermeerpolder in de jaren zestig; vgl. ook Amoeba 46: 83, Teixeira 1979, Broedvogels vm
Noord-Holland 1990: 295).

II. Milieuberichten m.b.t. de regio.

Amsterdams groen onder druk. uitg. Milieucentrum Amsterdam. Kaart mer overzicht vm 2t
bedreigde groengebieden in Amsterdm. Er ontbreekt nog het plan voor een pretpark op d€ Oostoever van
de sloterplas, een grote weg door de vijfhoek of over de Diemerzeedijk rer ontsluiting van uburg, en
kailoorbouw in de plmjes bij Starion Duivendrecht.

Amsterdams Referendum (Milieucentrum Amsterdam), april 1995.
- De voor- en nadelen vm de shdsprovincie en het ROA nader bekeken vanuit milieustmdpunt. Een grotere
bestuurlijke eenheid zou niet slechter voor het milieu zijn dan het huidige mitieu-onvriendelijke
gemeentebeleid. Technocraten heersen rchter overal.

Amsterdams Milieu (Miliewentrum Amsrerdam) 5e jrg. nr. 2, mei 1995.

Kamerleden trekken grens voor IJburg. Amsterdams Stadsblad, 7 juni 1995.
cDA en D'66 zijn tegen en tweede en derde fase (inpoldering) t.b.v. woningbouw in het umeer-
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Oud-werhouder Saris (Groen-Links) wil echter geen kleine variant van lJburg. Dit impliceert de vrijwel
volledige inpoldering van hel Umecr t.b.v. woningbouw.

Natuurgebied Oeverlanden blijft behouden. Amsterdams Sadsblad 12 juli 1995.

Dagetijks bestuur Stadsdeel Watergraafsmeer, besluit d.d. 27 juni 1995 m.b.t. de aanleg

van èen waterlijst om park Frankendael. Er wordt een herstructurering van het paÍk voorbereid met

een vergroting van het oppcrvlakrewater. Daarvoor moeten zo'n 200 (Reiger?-)boÍnen het veld ruimen. Het

stadsdeel is in principe niet voor kappen.

Stichting kondigt verzet aan tegen verbreding Bosbaan. De Volkskrant 29 juli 1995. net
Milieucentrum Amsrerdam gaat aktie voeren tegen de verbreding van de roeibaan in het Amsterdamse Bos,

een nieuwe aanslag ter grootte van vijf voctbalvelden. Eerder sprak de Gem€enteraad zich uit voor behoud

van een toproeilokalie in Amsterdam- De Gerneente is voorstander van ecn uitbreiding van de Bosbm in

noordelijke richting en zal zich er in scptembcr over uitsprekcn'

Windmolenpark aan Noordzeekanaal. Amsterdams Stadsblad, 26 juli 1995. In het westelijk

Havengebied wil men tien windmolens plaatsen, en bij Uburg 14.

III. Ontvangen regionale vogeltiidschriften.

Anser (Yogelbeschermiagswacht Noord-Veluwe) nr. 2, juli 1995.
Twee lVitwangsrerns bd hct Harderbrock in 4ril/nei 1995. Landelijk zrjn er bijna 300 gevallen seden 1900,

w.o. oen gcvat van overwintering december 1991/januari 1992. De Europcsc populade telt 32. - 45.000

paÍen.

lpas (Stichting Gierzwaluwenwerkgrocp - Nederland) jrg. I nr. l, winter 199411995.
- Nieuws uil de Pijp, Amsterdam. ln de nieuwbouw op het Heinekenterrein zijn ó9 neststenen voor
Gierzrvaluwen hgemets€ld.
- De Gierzwaluwen van KijÍhock. Resultarcn vaa beschermingswerk bij dakrenovatie. Het
bezettingspercenuge vao nieuwgelegde Giezwaluwdakpannen was 90-95%. Ook werden oude dakpannen

met vliegopeaingen teruggelegd. 53 paar keerden terug.

lprs (Stichting Gierzwaluwenwerkgroep - Nederland) jrg. 2 w. l, voorjaar 1995
- Gierzwaluwen als boombroeders- In Oost-Polen broedt de soon overwegend in loofbos.
- Bespreking van een Frans boek over L.e Maíinet Noir door L. Frederic (1994), waarin melding gemaakt

wordt van een verbod in Amsterdam om daken of muumissen te herstellen, indien de nestholtes van de

Cierzwaluw niet worden gehandhaafd.

Boomblad (IBN-DLO)jrg.7 w.2, april 1995.
- Gevolgen van ontsnippering voor bosvogels. Soorten als Boomklever en Glanskop profiteren van grotere

bossen.
- Atlas van de NedeÍlandse Zeevogels. Toont het belang aan van het Nederlands deel van de Noordzee.
-Waarom gaar het slecht met de grote Karekiet. De soon heeft een voorkeur voor overjarig in water
groeiend riet (waterriet), een hóitat dat snel door verlaading en eutrofiëring dreigt te verdwijnen.

Boomblad ( jrg. 7 m. 3, juni 1995.
- Langs drukke snelwegen broeden weinig vogels. Verkeerslawaai doet vogels uitwuken, zo blijkt uit
onderzoek.

Bosbeicht (Stedelijk Beheer Amsterdamse Bos) nr. 2, mei 1995
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Fitis jrg. 3l nr. 2, augustuslggs.
- De Nijlgans in Zuid-Kemernerlmd en de Haarlemrnermeer
n 1992.
- Op daken broedmde Íteeuwen in Hmlem. Het gaat al om 70 p. Zilvermeeuw, 3-5 p. Kleine
Mantelmeuw en 4 p. Stormmeeuw.
- winterfenologie- Lijst met vregste aankomstdata van wintervogels. ToppeÍeeend op 6 augustus en
Brilduiker op 11 augustus.
- Waarnemingen in Zuid-Kememerland. Kleine Vliegenvanger op 12 december '94, Pallas Boszanger op ll

8l

- Vogelnieuws uit het AmsÍerdamse Bos: in de oeverlanden van het Nieuw€ Meer brceden een paar Havik, 2
p. Bruine Kiek (van I p. vlogen 5 jongen uit, I 1.7.95; med. p.J. Marcus) en I p. BlauwbosÍ.'verspreid
oveÍ het Bos broeden 6 p. Buizerds.
- Er mag van de Raad van State weer verder gebouwd worden aan het tenniscomplex op de Vietnamweide.

De Duinstag (VWG Karwijk) lOe jrg. nr. t, april 1995.
- Broedvogelinventarisatie Katwijk. 2-3 p. Kuifleeuwerik langs de Boulevard.
- Stranding van 3 Potvissen tussen Kijkduin en Scheveningen. In de nacht van 13 jan. 1995 strandden 3
jonge mannetjes.
- vogels en zeezoogdieren op zee. verslag van tochten met de Tridens op de Noordzee. 1200 Grote
Zeeëenden boven de Wadden.
- Russische Kauw in l€iden. Deze ondersoort heeft sneeuwwitte halsvlekken, i.t.t. Scmdinavische Kauw.
- Uit 't veld. O.m. Humes Bladkoning en Bruine Boszanger in november 1994.

De Duinstag (VWG Karwijk) 10e jrg. nr. 2, augustus 1995.
- Daurische Kauw oP het wantveld. Nieuwe soort voor Nederland en ]e voor de Wp. Misschien toch van
niet-wilde herkomt?
- Pezische Roodborst in de Zuid-duinen bij Katwuk. Alweer een goede ontdekking, de tweede voor
Nederland.
- Kleine Kortteenleeuwerik te KatwUk. Nog een extra bonus, en een nieuwe sooÍ voor Katwijk (nu 297
sooÍen op de checklist).
- Gierzlvaluw met witte rug. Waameming van een partie€l albino Gierzwaluw, die verward kan woÍden met
Kaffergierzrvaluw.
- veldwaamemingen. ook nog een adulte l-achmeeuw op 5 mei, Roodge$erde Blauwborst, en zwaíe
Ooievaar 15 april Wösenaar.

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jrg.24 nr. 2, juni 1995.
- waarnemingen in Twente. Goede doortrek van Kraanvogels 1l en 12 maart 1995, achÍ gÍoepen met
tesamen >500 ex.
Eerste geval voor Twente van Kleinst waterhoen, roepend laatst€ week van april in het Aamsveen,

Frlis (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 3l nr. l, mei 1995.
- De Nijlgans, explosief toenemde exoor? Allereerste waameming ll april 1961 bij petten, 40-50 p. in N.
Holland eind jaren '80.
- zes jaar broedvogelinventuisaties in Ruigoord (1989- 1994), hoe lang nog ? ln l99z:94 resp. 1, 3 en 2 p.
Blidelmees. Vanwege de geplande imteekhaven zou 1995 wel eens het laalste jaar van dit geLied kmen
zrlÍ1.
- Influx van Grote Piepers, najaar 1994. Totaal 41-53 ex. waiugenomen tussen 23 september en 4 november
m.n. 1e decade okt.
- Eerste aankomstdata zomervogels 1994. Van 40 soorten zomervogels kwamen 1l aal voor eind mamt, 24
in april en 5 in mei.
- De Huiszwaluw in Zuid-Kememerlaad. 339 p. in 1993, 413 p. in 1994. In 1994 3 p. Haltueg en 17 p.
Sloterweg, Badhoevedorp.
57 p. rond Spaamwoude 1993-1994. Ruim tOO p. Hoofddorp, 1994.

Toename van 9 p. in 1983 rm minimaal 37
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februari ? Overveen, Kleine Burgemeester t/m 8 mei, 2 Hoppen t.p. in mei en Alpengierzwaluw op 27 mei
over de Noordpier.

De Geteling (VWG Oost-Veluwe) jrg.l0 nr. 2, april 1995.
- Bijzondere waarnemingen. Bij Wilp een Griel 6/7 juni 1994, l0 Grote Kruisbekken 5 dec.1994 op de
[-enemtrk-

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l5e jrg. nr. 2, juni
1995.
- De Aalscholver als broedvogel in het Zwanenwater. Van een broedgeval in 1989 naar l9l paar in 1994.
- Frankendael, het reigerbos in de Watergraafsmeer. Met foto's geïllustreerde herpublicatie van aÍtikel uit de
Gierzwaluw.
- De Zwaflkopme€uw iÍ Zuid-Keonemerland, voorkomen in de periode 1963-1993. Herpublicatie uit Fitis.
- Voorzichtig met bUzondere waarnemingen, Over de vele escapes, ontsnapt aan de vogelhandel in exoten.

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen), jrg. 23 nr. I, april 1995.
- Wederom broeden Dwergmeeuwen op Groningse kwelders. In 1994 3 nesten in de Westpolder. In 1989
broedden 2 p. in de Julianapolder. Daarnaast waÍen er broedpogingen aan de Friese nooÍdkust in 1993 en
1994 \tn 1-2 p.
- Nieuw voor Groningen: Humes Bladkoning. l0 november 1994 L ex. in de lauwersmeer.
- Cierzwaluwen in de stad Groningen in 1994. Max. 206ó geteld tijdens 2 juni-tellingen, het aantal
broedparen wordt geschat op 810 p.
- rilaamemingen. Niet minder dan 14 Bladkoningen, wv. 12 in oktober; een absoluut topjaar.

De Grauwe Crars (Avifaum Groningen), jrg.23 w.2, juni 1995.
- Kleine Burgemeester in het OosterpaÍk in Groningen, 4 maaÍt 1995. Vgl. ook foto's in Dutch Birding
17,2: A eaM.
- Oeverzrvaluwen 1994. Toename in de provincic Groningen van 1500 p. in 1992 naar bijna 1800 p. in
1994. bndelijk was er een stijgiÍg var bijrnl1%.
- lVaarnemingen. Het eeÍste Stormvogeltje voor Groning€n in deze eeuw, 2 jan.l995. Er zdn drie gevallea
uit de vorige eeuw,

De Gruner (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) l9e jrg. m. 2, april 1995.
- Verslag wintervogeltellingen in de Zaanstreek, 199211993. Ruim 40.000 Smienten, I Parelduiker, max. 12

Blauwe Kiekeudieven (dec.), zeer weinig Ganzen en wilde Zwanen.

De Gruxer §ogelbeschermingswacht Zaanstreek) 19e jrg. m. 3, juni 1995.
- Afscheid van Martien Roos als voorzitteÍ van de Vogelbeschermiogswacht 'Zaanstreek'.
- Broedseizoen 1995. Begin mei een roepend Kleinst Waterhoen gehoord.
- Verschenen is 'De vogels van het Twiske', door BeÍ van Dillen (l,andsmeer). SedeÍ 1980 zijn er 196
soorten waargenome[. Het is te bestell€n door overmaldng van f. 24,50 op gironr. 5547813 van IVN
Twiske, Indsmeer o.v.v. Boek Twiske.

De Gruaer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 19e jrg. m.4, augustus 1995.
- Trekwaamemingen in Breskens, april/mei 1995. O.m- Alpengierzwaluw op 2 mei, een topdag met ook
veel andere leuke soorten.
- Verclag wintervogeltellingen h de Zaansreek.
- lnventaisatie Blauwe Reigers in de Zaanstreek. 143 p. Hembrug Z.aafiam en I 17 p. Oude Begraafolaats
'lVormerveer.

Heimans en Thijsse Nieuwsbrief (Heimans & Thijsse-Stichting, Amsterdam) nr. 5, 1995-2
- Ter gelegenheid van het Thijss€-jaar (Jac. P. overleed 50 jaaÍ geledetr) is er een nieuw Thijsse-album uit:
Eik en Beuk (1934).
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- Afscheid van Marga-Coesèl als bibliothecaresse van de Heimans & Thusse-bibliotheek. Opvolgster is Mia
Verbeme.

De Kleine lrt (VWG Alkmaar en omsrreken) jrg. 13 nr. l, mei 1995.
- Weidevogelstand in de oosteluke polders bij Bergen NH 1980-1994. Achteruirgang vanT5Vo t.o.v. l9BO.
- Zeetrekoverzicht okt-dec. 1994. In oktober en november werd 3x een (zelfde) Ross'meeuw waargenomen.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 29 w.2, april 1995.
- Resultaten van Kerkuil in 't Gooi. In de kop van N.Holland waren er in 1994 15 geslaagde broedsels. In 't
Gooi waren er van 4 p. slechts 2 (Blaricum, Eemnes) succesvol en brachtetr g jongen goot.

De Korlnan (VWG het Gooi en omsrreken) jrg. 29 w.3, juli 1995.
- Plannen tot moerashuw in de Horstermeerpolder (160 hectare).
- Veldwaamemingen. 10 -11 maaÍ +110 Kraanvogels overtrekkend, de meeste over Bussum (vgl. >500 in
Twente, Ficedula 24: 37)

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 38e jrg. nr. 2, april l9Ö5
- Kolonievogels en zeldzanp broedvogels in de provincie UtÍecht in 1994. 15 p. Aalscholvers in de Botshol;
2000 p. Kokmeeuw in het vechtplassengebied, 8-9 p. Geoorde Fuut Leersumse veld. 5 p. ooievaars; 20 p.
Krooneend bij Vinkeveen.
- Broedplaatskeuze van de Gierzwaluw in Amersfoort. Aftame van4o45% t.o.v. 50 ja geleden, door
veranderde dakbedekking.
- Inventarisatie van de Amerongse Bovenpolder-Oost. Hier worden waamemingen gmtaind van Klein
Vy'aterhoen in 1991 en 1992.
- Brandganzen sinds 1990 broedvogel in kersum. Op het kasaeel Broekhuizen broeden sedert 1990 4 p.
afkoÍnstig uit een collectie.
- Veldwaarnemingen. Roodhalsgans op 22 jmuari 1995 ten zuiden van de Botshol.

De Kruisbek jrg. 38 nr. 3, juni 1995.
- Populatieontwikkeling van broedvogels in de prov. Utrecht. Deel l, Kolonievogets. Sterke achteruitgang
van Purperreiger. Vooruitgang van het aantal Roeken.
- Veldwaamemingen. Een vr. Slechtvalk op 21 maart over Abcoude r. Amsterdm. Claim vm Slangearend,
11 april te Urrechr-O.

Meerkoet (Natuur- en milieufederatie Wierhaven), nr. l, april 1995.
- Noordse Goudvinken in het Robbenoordbos- 1l ex. vatr deze Scandinavische ondersoort, onderdeel van
influx.
- De Roerdomp in de Wieringermeer, trekker ofbroeder? Max. 8 p. voor 19ó3, na 1970 bÍoeden
onduidelijk (vgl. Zomerdijk er al. 1971:42 en'ïeixeira 1979:36).

De Mouik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 2l nr. 2,juli 1995.
- Broedvogels ií de Millingerwaard. o.m. in 1993 2 p. zwartkopmeeuwen en 13 p. Buidelmezen, en in
1994 Porseleinhoen en Kleinst Waterhoen. Her Woudaapje broedde laatstelijk in 1987.

Noord-Hollandse Milieu (Milieufederatie Noord-Holland) jrg. '95 nr. 2, mei 1995,
- Irnte in Umuiden. Vogels nemen bezit van recreatieplas. Het Kennemermeer is een vm de rijkere
vogelplekken in Noord-Holland.

De Skor (VWG Texel) jrg. 14 ru.2.
- De SteppeklaPekster Lanius meidiomlis pallidirosrrrs, nieuwe soon voor Nederlmd en Texel- Zat 4 - 23
sept. l9!X. in de tuinrjes.
- Goudplevierentelling, november 1994. Vm 10-13 november 1994 werden er 5250 Goudpleviem op Texel
geteld.
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- Rosse Crutto's in het graslmd. I..t.t. de overuinterende Rosse Grutto's, die echte wadvogels zijn,
fourageren de Afrikagangers onder hen (800.000) bij terugkeer in mei op grasland. Ze eaen daar 'emelten'

muggelarven die een zeer rijke voedselbron zijn.

De Skor (VWG Texel) jrg. 14 nr. 3.
- Waamemingen voorjaar 1995. Texel wint het toch nog steeds van Katwijk en Breskens: Witbuikrotgms en

ZwaÍe Rotgms, Kleine Vliegenvanger op 24 april,2 Z\taíe Ooievms op 2 mei, Steppevorkstaartplevier op
3-7 mei; 3 Roodpootvalken,2l Visarenden, 7 Grauwe Kiekendievm; lzabelklauwier en Roodkopklauwierop
4 mei, Roodstuitzwaluw op 6 mei, Kleine Zwartkop op 7-14 mei, ZwaÍtkopgors en zingende Roodgesterde

Blauwborst op 2l mei nab[ de Geul, een Lachslern op 26 mei, Baardgrasmus op 27 mei.

De Smient (Nieuwsbrief Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) nr. 3 juli
1995.
- SvN-protest regen verondieping van Usselmeerkust. De SVN vindt moerasotrtwikkeling als compeNatie
voor Uburg ter plaatse ongewenst (vanwege bestaande natuurwaaÍden en onzekere resultaten).

De Strandloper (Vereniging voor natuur- en vogelbescherming Noordwijk) 27e jrg. w. 2,
juni 1995.
- Vondst te Noordwijk van Kerkuil geringd als nestjong in Belgisch Luxemburg, juli 199t.

De Takkeling (Werkgroep Roofvogels Nederland) 3e jrg. nr. 2, juni 1995.
- StaaÍbandering geeft geen uitsluitsel over sexe van adulte Wespendieven. Met arm- en handpennen zou dat

wel mogelijk zijn.
- Biotoopvoorkeur en broedresultaten van Boomvalken in de Oostelijk Midden-Limburg- De Boomvalk
broedt hier vrnl. in populieren. De jongenproduktie is stabiel op 2.7 jong per paar (n:44), hetgeen hoger is
dan elders in Nederland. Gemiddeld woÍdt het eerste ei gelegd op 9 juni. Van achteruitgang van de sooí is

hier geen sprake.
Onder druk van de Havik lijkt de Boomvalk uit te wïken naaÍ polderbosjes.

- Recente literatuur. In het Verenigd Koninkrijk (incl. N. Ierland) in 1991 1283 p. Slechtvalk (1477o van de

stand in de jaren dertig, en 1,67% Í.o.v, 1981). Slechte reproduktie op de zeekliffen, t.g.v. zeevervuiling? In
heel lerland zljn m'n 350 territoria.
Vmaf 1983 broeden er Slechtvalken in New York City, vooÍal op bruggen (22 legsels) en sedert 1988 op
hoge gebouwen (12 legsels).
In de Camarque slaan Sperwers zelfs Kleine Zilveneiger en Ralreiger; in Zwitserland sloeg een jonge
Havikvrouw een Roerdomp, in Overijssel slaan Haviken jonge en adulte Blauwe Reigers (4x), en diverse
soorten roofuogels en uilen. In Enschede sloeg een Torenvalk een Giezwaluw.
ln Zeeland nam de populatie Bruine Kiekendieven toe vatr I l0 p. itr 1979 tot 27O p. n 1994.
In Schotland werden 837 horsten van SteenaÍetrd gecontrol€eÍd en72 van Visarend. Tmname van Rode
Wouw in Wales van zl4 p. in 1987 naar 77 p. n f991.

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen) 18e jrg. nr. 2, april 1995
- Poelruiter bij Kolhorn, 29 aprll 1993. De soort trekt bij ons door april-mei en aug.-okt.; sedeí 30 mei
1957 (Philippine, ZVl.le geval) zijn er l3l gevallen tot I januari 1993, waarvan allen al22 ir 1992. De
soort wordt nu niet meer beoordeeld.

De Tringiaan 18e jrg. nr. 3, juni 1995.
- Soortenoverzicht uit de regio Schagen 1993-1994. ln 1993-1994 4 meldingen van Klein Waterhoen, zonder

nadere documentatie.
In 1994 een broedpoging van l*pelaars op het Balgzand.

SOVON-Nieuws íSOVON) 8e jrg. nr. 1, maart 1995.
- Regionieuws. In Friesland werden najaar 1994n.W Kleine Rietgmzen geteld. Bij Anjum in november
1994 14 Dwergganzen.
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Op de vier Friese riladdeneilanden nam de kpelaarstand toe vm ló9 p. in 1993 lor 194 p. in 199.. De
totale NedeÍlandse populatie nam roe van 571 p. in 1992 tot 722 p. in 1994.
- Huiszwaluw en oeverzwaluw in 1994. Achteruit ging opnieuw de Huiszwaluw, nu I 12.000 p. Er zljn 253
Oeverzrvaluwkolonies geteld met tesamen l0.l13 p.
- Kolonievogels 1993-1994. Afname van Aalscholver (20.500 p.1993 - > 14.000 p. 1994) en purpeneiger
(270 p. in 1993).
Onze sterns deden het in 1993 redelijk: in volgorde van ralrijkheid 13.600 p. Visdief, I 1.000 p. Grote
Stems, 1720 p. Noordse Sterns, 12-1400 p. Zwarte Stems en 485 p. Dwergsterns.
Er waren in 1993 377 Roekenlolonies met tesamen 37.100 p. Even talrijk is de Kleine Mantelrneeuw met
35.200 p. in 1993.
- 5 jaar Bijzondere SooÍten PÍojekt-niet bÍoedvogels, 1989-1993. Geeft een indicatie van verschil in presentie
tusseÍt jaren.
- Inventarisatie Kleine Bonte Specht. M.n. roffel- en roepactief in maart. en april, direkt van zonsopgmg tot
5 uur daarna.

SOVON-Nieuws 8e jrg. nr.2, jtlri1995.
- De OÍolaan buiten de broedtijd. De soon is als broedvogel in Nederland uitgestorven. Trekt door met
name le week van mei en 2e week september.
- Weidevogels in het BMP in 1993-1994. Enige vooruitgang van de Patrijs. Veldleeuwerik gat continu
bergafuaarts.

Vagelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 8e jrg. nr. 2, maart 1995.
- Ooievaar op eigen poten. Er zijn nu 220 vrijvliegende paren, die in 1994 >310 jongen groorbrachren.
- Kamerlid Middelkoop (GPY) stelde KameÍvÍagen over het moedwillig doden van roofvogels. Het anrwoord
vm minister Aaísen (WD) bleef vaag.
- Vogelbescherming staÍ actie voor de Usvogel. Er is een medewerkster aqualische ecologie voor
aangetrokken.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland), 8e jrg. nr. 3, mei 1995.
Kerkuilenwerkgroep Nederland, Themanummer Kerkuil.
- Bestmdsontwikkeling. In 1994. bijna 900 p., regen 1070 p. in 1993, een teruggang vanbilna2o% terl
gevolge vm het natt€ voorjaar en en slechte muizenstand. In Noord-Holland broedt nog slechts <27o vm
de landelijke populatie.
- Samenvatting van O. de Bruijn, Ecologie en bescherming van de Kerkuil in de Liemers en de Achterhoek,
Ardea 82e jrg. nr.1.

Vogelnieuws 8e jrg. nr. 4, juni 1995.
- Actieplan Dwergstem van start. Gestreefd wordt naar 600 p., waarvan de helft in het tuaddengebied (hier
nu 100-150 p.).
- Lijst vm 212 belangrijke vogelgebieden in Nederland. De topveerrien wordr geheel gevuld door
Waddenzee-gebieden, daarna volgen gebieden in de Delta. Pas op de 54e plaats de Oostvaardersplassen, en
op 59 de Zaanstreek en Waterland. Vooral wetlands zijn uitbudig opgevoerd in deze lust, terwijl de
Hollaadse duinen nogal ondervertegenwoordigd zijn. Er zijn vooral kwmtitatieve criteria gehanteerd- 19
deelgebieden in Noord-Holtand zijn van internationale betekenis (vgt. de Smient nr. 3, juli 1995).

de WinÍerkoning (VWG Castricum) jrg. 30 nr.2, juni 1995.
- Verslag excursie naar Falsterbo 9-17 sept. 1994. Met o.m. Zerend, 2 Steenarenden en BastaaÍdarend
(Fyledalen).

IV. Ontvangen rapporten en rapportages.

A.J. Beintema, L.M.J. van den Bergh, G.J. Mtiskens & T.A. Renssen, Atlas van
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watervogels op her lJsselmeer. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, I-eersum l9go.

A.J. van Dijk, F. Hustings & Th. Verstrael, SOVON-broedvogelverslag 1992.
SOVON-monitoringrapport 1994103. Geeft een overzicht van de resulaaten van het Bijzondere
smften Prcjekt en het Broedvogelmonitoring Projekt van sovoN. Behandeld worden 16 soorten
kolonievogels, 56 zeldme broedvogels en 96 algemene en schaa$€ sooíen. Tenslotte worden 12
veruilderde soorten besproken. De uitkomsten worden vergeleken met die vaÍl de SOVON-Atlassen van
1979 en 1987.

H. Gallacher, P. Pover & W. van der Schot (Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland, SVN), Jacht en landbouwschade. Uitgave SVN, Zaandam, april 1995.

J.J, Oskamp & D. Constandse (red.), Vogeltrek of winterslaap? Vertaling van alle
griekse, latijnse en italiaanse citaten zoals vermeld in W.K. Kraak, Vogeltrek in de
oudheid, in het bijzonder bij Aristoteles. Proefschrift Leiden, Amsterdam 1940. Uitgave
Vogelwerkgroep Amsterdam.

G.F.J. Smit, P.J. van Veen, A.J.M. Meder en S. Dirksen, Kansen voor de kpelaar in
Noord-Holland. Planvoorbereiding voor ontwikkeling nieuwe broedgebieden.
Actierapport Vogelbescherming Nederland ff. 12,Zeist mei 1995.

H. Smit, C.F. Roobeek & M. Platteeuw. De broedvogels van Alkmaar in 1994.
Bijzodere uitgave De Kleine Alk (VWG All«naar e.o.). Alknaar, mei 1995. Er werdetT2
soorten bÍoedend vastgesteld. DaarondeÍ 4100 p. Huismus, 475 p. Gierzwaluw,2200 p. Merel, 34 p.
Huisryaluw en 258 p- Stormmeeuw.

De Vogelen-Wet. met afbeeldingen van de bij deze Wet en bij de Jachtwet beschermde
vogels. Tweede druk. Uitg. A. Schaafsma, Dockum 1897. (kopie).
Vergelijk voor een beoordeling vatr deze wet vaD 25 mei 1880 tot bescherming van diersoorten nuttig voor
landbouw of houtteelt J. Drijver, Vorderingen op het gebied van vogelbescherming (1900-1950), Ardea 4le
jrg. m.n. p.293-295.'kpelaa$, Purperreigers, Roerdompen, Woudaapjes, Kluten, alle $emensooíen en
alle roofrogels waren en bleven to€n nog vogelvrij'.

P. $íolf& S. Lillipaly, Dagrecords relpost Breskens 1981 - april 1995.
O.m. 21.0fi) Gierzwaluwen op 7 mei 1981, 42.000 Graspiepers op ?2 ryi|1990, 469 Grote Lusters op 9
maart 1993, 128 Bmine Kiekendieven en 32 \ilielewalen op 3 mei 19!X. Vgl. voor deze toptelposr van
voorjaaÍstÍek ook De l-ev. Natuur 74e jrg, l97l: 198-2O3, Buise & Tombeur, Vogels tussen Zwin en
Saeftinghe, Vogeljaar 34, 1986: ll3-120 en de GruneÍ van airgustus 1995.

Voor inzage in bovengenoemde regionale tijdschriften kan men terecht in de
Plantage Bibliotheek, Plantage Middellaan 45 tel. 5256614, of zich opgeven
voor de leesmap die eens per kwartaol onder VYVGA-leden circuleert, bij
Henk de Groot tel. 641/AH.
Het archief van de WVGA, op aÍspraak te raodplegen bij Ruud Wek,
Spuistraat 302, 1012 W Amsterdam tel. 6279024, ontvangt graag
rapportages, elders verschenen publicaties en archivalia m.b.t. vogels en
vogelgebieden in en om Amsterdam.
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