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REDACTIONEEL

De oproep om versterking van de redactie'"in het vorige nummer
van de Gierzwaluw heeft zijn uitwerking niet gemist. Dat het
'ornithologische sieraad van de Vogelwerkgroep Amsterdam' na 34
jaar zou ophouden te verschijnen, is ook onvoorstelbaar. Met z'n
vieren zullen we er in de komende tijd dan ook de schouders onder
zettet: Marian Buchwaldt, Angeniet Kam, Mark Kuiper en Paul
Marcus. De scheidende redactie, met name Frank Visbeen, danken
we heel haÍelijk voor de inzet de afgelopen jaren. Wij hopen dat
we de continuïteit van het blad op dezelfde wijze kunnen voortzet-
ten.

De combinatie van veel kopij en snel vervliegende tijd gaf ons
het idee om meteen met een dubbelnummer uit te komen.
Vanzelfsprekend treft u de gebruikelijke rubrieken aan: vereni-
gingsnieuws, een overzicht van de waamemingen in de regio en
van binnengekomen literatuur. Daarnaast een keur van interessant
ander vogelnieuws. De IVN-vogelwerkgroep Amstelveen inventa-
riseerde de Amstelveense Poel. Paul Marcus dook in zijn dagboek-
aantekeningen om verslag te doen van het eerste gedocumenteerde
broedgeval van de Havik Accipiter gentilis in het Amsterdamse
Bos. Jan Hendrik van Oers waagt zich in het artikel 'Exotenhaat' af
of de Nijlgans zijn slechte naam wel verdient. Theo van Lent
observeerde enkele jaren de Grauwe vliegenvangers in de omge-
ving van de Gerard Terborgstraat. Tot slot bespreekt Jan Hendrik
van Oers het prachtige boek Zout op de staart van vogelwerkgroep
lid Dana Constandse.

Uiteraard nodigen we alle leden uit om te schnjven over hun
onderzoeksresulaten en vogelervaringen. Z,owel doorwrochte
wetenschap als persoonlijke verhalen van cracks én beginnelingen
zijn van harte welkom.
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VERENIGINGSNIEI.IWS

JAARVERGADERING 1996

Ellen de Bruin

Op 26 maart jl. vond de algemene jaarvergadering plaats. Nadat de
voorzitter de onlangs overleden Jopie Brinkers-Beets (erelid)
herdacht, zijn de volgende belangrijke zaken besproken.

Tnwel de notulen van de vorige jaarvergadering als het financieel
verslag van 1995 worden goedgekeurd. Komend jaar bestaat de
kascommissie uit Paul Kuiper en Ruud Vlek. Het bestuur zal
bestaan uit Jan-Hendrik van Oers (voorzitter), Jan van Blanken
(penningmeester), Ellen de Bruin (le secretaris), Joop Stam (2e
secretaris), Paul Marcus (contactpersoon Vogelbescherming) en
.Angeniet Kam (redactie Gierzwaluw). Afscheid namen Dana
Constandse, Peter Scholten, Joris Stomp, Ruud Vlek en Frank
Visbeen.

Plannen voor het komende jaar zijn:
- taken delegeren en meer leden activeren;
- aanmaak reizende tentoorstelling (m.b.v. subsidie);
- staÍt aanleg fotografisch archief (Ruud Vlek);
- voorbereidingen jubileum (In 1999 bestaat de werkgroep 40
jaar, in 1998 zijn we 10 jaar zelfstandig);
- stimulans tot voordracht van ereleden; hiertoe zal oon
procedure worden opgesteld.

Ik hoop niet dat de zeer schrale opkomst (ll leden waarvan 8

bestuursleden en I kascommissielid) representatief is voor het
enthousiasme en inzetpotentieel van onze leden, treurig was het,
Laat zien dat je de vereniging een warÍn hart toedraagt en laat
alsnog van je horen.
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OPROEP

We hebben nog altijd mensen nodig die mee willen helpen met
diverse activiteiten of af en toe voor iemand willen invallen bij
lezingen, excuÍsies, standwerk etc. Vy'ord dus actief in de vereni-
ging en bel iemand uit het bestuur!!!!

ADRESWIJZIGINGEN

Opgezegd
B. Greidanus
C.F."Roobeek
N. Zwaagstra

Ander adres
M-J.H. BuchwaldC moet zijn: Jan van Galenstraat 62-III
1056 CC Amsterdam

Verhuisd
Ludger Stuyt / Kerkstraat tl9 | 6104 AB Koningsbos
Arjen van Öoyen / Brugakker 58-69 / 3704 MX Z,eist
O.V. Endtz / P.C. van den Brinkweg 3O I l25l PW Laren (NH)
035-5317686
Geertjan Hijstek / Hrmzestraat 108-huis I lO79 rffH Amsterdam
020-64607@-
W. Baartse: nieuw a&es onbekend

Nieuwe leden
Dhr. en mw. E. Witmondt I Hilversumstraat 18 | lO24 JZ Amster-
dam
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VERSLAG VAN DE CONTACTAVOND VAN DE VOGEL-
WERKGROEP AMSTERDAM OP 23 APRIL 1996

Na een paar keer bellen ging de deur open van het gebouw achter
de Hortus Botanicus (de aanhouder wint). Zeker 12 mensen waren
komen opdagen om te genieten van Texaanse vogels. Er was
gelegenheid genoeg om wat bij te praten want de spreker, Jan van
der Laan, liet nog even op zich wachten. Om half negen kwam hij
binnen. Aan de te vertonen diaserie was nog tot even voor achten
gesleuteld. Goed, de lichten uit en luisteren maar.

Samen met Oscar Endtz en Max Berlijn was Jan eind maart/begin
april 1993 naal Texas gevlogen om daar in tweeëneenhalve week
een rondje te rijden. De tocht voerde eerst langs de kust, vervol-
gens langs de Rio Grande het binnenland in. Vele uren werd op
saaie wegen in de auto doorgebracht. Toch bleek Texas verassend
vogelrijk en werden dankzij het bestaan van maar liefst 5 vogellij,
nen zelfs enige neotropische dwaalgasten gescoord.

Een probleem gedurende de hele avond was de naamgeving van
de diverse getoonde soorten, vaak was alleen de Engelse naam
bekend, of een vertaling ervan in het Nederlands. Op de tocht werd
een aantal interessante plasjes aangedaan. Dat leverde steltlopers op
als de Amerikaanse Kluut, de Bartram's Ruiter, de Alaska Strandlo-
per en de Bairdt Strandloper. Een zeldzaamheid was een jonge
Jacana, een steltloper die op een waterhoentje lijkt maar nog het
meest verwant is aan de Scholekster. De vogel heeft bijzonder
lange tenen waarmee hij over op het water drijvende vegetatie
loopt. De Geringde ijsvogel, die zo groot is als een Houtduif werd
boven de Rio Grande opgemerkt. Aan duiven overigens geen
gebrek. Zo kregen we de zwaar geschubde Inca Duif te zien en de
Gewone Grondduif, een miniatuuruitvoering van de duif. De
White-tipped Dove verscheen op een voedertafel, waarvan er nogal
wat zijn in Texas. Het zijn goede plekken om te vogelen en foto's
te maken. Een zeer spectaculaire soort die hier werd waargenornen
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ïvas de Groene Gaai, een prachtig gekleurde topische vogel.
Aan het begin van de rcis werd de zeldz.aam geworden Red-

cockaded Woodpecker opgemerk:t. In een eikenbos in het binnen-
land van Texas werd met succ€s gezocht \aaÍ 2 bijzondere sooÍten,
de GoudwangzatgeÍ en de Zwartkopvireo.

Nog veel meer sooÍten passeerden de tevue, waarvan sommigen
ook wel eens in Nederland gezien worden, zoals de Grote geelpoot-
ruiter die vorig jaar voor het eerst in Nederland werd waargeno-

men. Al met al was het een boeiende avond.

Frank van Groen
Tilanusstraat 50'
1091 BM Amsterdam
020-6653852
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TERRITORIT]MKARTERING WESTELIJKE
OEVERLANDEN VAN DE AMSTELVEENSE POEL 1995

Mark Kuiper

De Amstelveense Poel is een plas die in de vorige eeuwen is
ontstaan door vervening. In de omringende polders is in het westen
het Amsterdamse Bos aangelegd en aan de overige zijden de
bebouwing van Amstelveen. Tussen de dijken van deze polders en
de eigenlijke plas bevinden zich stroken laagveen die in het we.sten

enige honderden meters breed zijn. Tot enkele decennia geleden
werd dit terrein gebruikt door tuinders. Inmiddels zijn deze ver-
trokken en is het beheer van het terrein vooral gericht op het
behoud van de unieke flora (onder andere orchideeën, zonnedauw,
keizersvaren) en fauna (naast veel vogelsoorten komen ook
arnfibieën en de ringslang voor). Dit moerasachtig laagveengebied
is doorsneden met smalle sloten en er ligt een plasje omgeven door
bos. De begroeiing bestaat voor het grootste deel uit jaarlijks
gemaaide kruidenrijke velden en voor een kleiner deel uit riet en
moerasbos waarin Berk en Els overheersen, maar waarin ook enige
grotere Populieren en Wilgen voorkomen.
In de jaren '7O en'80 zijn de oeverlanden van de Amstelveense

Poel geïnventariseerd door Ad Hartog en Henk de Groot. Na een
aantal jaren van stilstand is de draad weer opgepakt. Het onderzoek
werd uitgevoerd door ondergetekende en de volgende leden van de
vogelwer§roep tVN-Amstelveen: Marleen Andriessen, Bas ten
Asbroek, Henk Breij, Jenny Breij, Bram Heuseveldt, Ada Heuse-
veldt en Jaap Jonker. Ter vergelijking zijn de resultaten van eerdere
tellingen gevoegd bi.j de cijfers van 1995.
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De Poel in Amstelveen

Commentaar
Een vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren levert
zowei enige opmerkelijke constanten als verschillen op:
- De Fuut herstelde zich in de jaren zeventig naar het - relatief

lage - aantal van drie paar en dat is in 1995 nog altijd zo. Zal
een verbetering van de waterkwaliteit hier verandering in bren-
gen?

- Wilde eend en Kuifeend bleven constant.
- De Torenvalk verdween door het verval van zijn nestkast.
- Sperwer en Buizerd vestigden zich succesvol, terwijl ook een

juveniele Havik in het gebied fourageerde, zodat in de komende
jaren ook op deze soort gelet kan worden.

- Terwijl het Waterhoen zakJc van L2 naar 9, steeg het aantal
Meerkoeten van 6 naar 13. Is er sprake van concurentie die ten
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gunste van de agressieve Meerkoet wordt beslist? De trend is
landelijk.

- De Kievit verdween door gewijzigd maaibeheer.
- Holenduif en Zomertortel wisten zich niet te handhaven.

- De Koekoek heÍstelt zich.
- Het aantal Winterkoningen is explosief gestegen van 4 naar 13.

Zachte winters en toenemende vemriging zijn mogelijke verkla-
ringen.

- De Heggemus profiteerde nauwelijks van de zachte winters: 3.

- De Zanglijster blijft met 1 territorium veel,schaarser dan vroe-
ger, terwijl de Merel iets stijgt naar 9. :

- Roodborst en Zwartkop zljn succesvolle nieuwkomers met
respectievelijk 6 en 3 territoria.,De trend dat de opkomst van de

zwartkop gepaard gaat met een neergang van de Tuinfluiter is
mogelijk ingezet met een daling van de laatste van'l naat 6.

- De Kleine karekiet lijkt tijdelijk wat lager door het maaien van
enkele rietveldjes rondom het'poeltje van de Groot'.

- De BosrietzÀ ger is duidelijk afgenomen, ondanks dat de om-
standigheden voor deze soort lijken verbeterd.

- De Rietzanger is nog altijd niet teruggekeerd.
- De enige Grasmus verdween, ondanks het feit dat de soort het

landelijk weer goed doet.
- Fitis en Tjiftjaf groeiden spectaculair van 9 naar 16 en van 3

naar 9. Mogelijk speelt hier het ouder worden van de vegetatie

een rol?
- In mindere mate geldt hetzelfde voor Koolmees (1-5), Matkop (1

via 0 naar 2) en Pimpelmees (0-5).
- Rietgors, Kraai en Gaai blijven constant.

Mark Kuiper
Oostermeerkade 6
ll84 TV Amstelveen
020-4961620
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HET EERSTE BROEIIGEVAL VAN DE HAVIK AccipiÍer
gentilis AAN DE NOORDKANT VAN IIET AMSTERDAM§E
BOS IN 1995
De vestiging van de Havik en de- gevolgen voor de andere
roofvogels in het gebied

Paul Marcus

Inleiding
De Havik Accipiter gentilis was in het Amsterdamse Bos tot voor
kort een vrij zeldzame gast, die voomamelijk in de winter voor-
kwam. In de winter 1994-95 verbleven ten minste drie exemplaren
in het Oeverlandenrqservaat aan de zuidoever van het Nieuwe
Meer. Dit leidde tot grote schuwheid bij de Blauwe Kiekendieven
Circus cyaneus die de rietvelden jarenlang als slaapplaats ge-
bruikten. Uiteindelijk werd de slaapplaats maar zeeÍ incidenteel
door Blauwe Kiekendieven bezet. In 1994 werd een broedgeval van
de Havik vermoed in het Bos ten zuiden van de Bosbaan, maaÍ er
is geen nest gevonden (Zijlmans 1995).

Het broedgeval
De volgende gegevens zijn ontleend aan rnijn dagboekaantekenin-
gen. Het nest is steeds vanaf het openbare excureiepad in het
Oeverlandenreservaat bekeken met een telescoop. Voor nestbezoek
en het ringen van jongen gaf de boswachterij geen toestemming.
Doordat nestbezoek niet mogelijk was, zijn met name de timing en
de interpretatie van de waargenomen ontwikkelingen niet zo
nauwkeurig als wenselijk en kunnen de gegevens afwijken van wat
gebruikelijk is. Met name de grootte van het legsel en de hoeveel-
heid uitgekomen eieren is onbekend.

Op 23 maart L995 om 5.45 uur kekkerde aan de Koenenkade ter
hoogte van het oostelijke rietland een Havik Accipiter gentilis. bn
onvolwassen wijfje bedelde om 7.15 uur in singel DE (Marcus
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1993) van het Oeverlandenreservaat. In de daarop volgende dagen
hoorde ik de vogels regelmatig kekkeren en bedelen, terwijl af en
toe een der vogels rondvloog. Op 25 maart \Mas er een adult
marrnetje ter plaatse, dat even op een oud kraaiennest in DE
neerging. Dit exemplaar is nadien niet meer waargenomen.

Een marmetje Blauwe Kiekendief Circus cyanew dat op 27
maaÍ laag langs de singel vloog in de omgeving van het kraaien-
nest, ontkwam temauwernood aan de klauwen van het zeer forse
tweedejaars wijfje. Hij vloog direct naar het westen om niet meer
terug te keren op de slaapplaats. .r .

In de loop van maaÍt en april bleken zowel het mannetje als het
wijfje nog in juveniel kleed. Het gekekker van het mannetje leek
iets hoger dan dat van het wijfje; beide klonken echter luider en
laagzamer dan het equivalent bij de Sperwer A.nisus. Het mannetje
bracht zeer frequent prooien aan, steeds vogels, meest duiven
Columba sp. en een enkele jonge Blauwe Reiger Ardea cinerea.
Een keer werd een mislukte poging om een soepeend Anas platyr-
hynchos te vangen na zonsondergang waargenomen (ll april, 21.00
uur).

Het mannetje vloog steeds laag (onder of op boomkruinhoogte)
en maakte gebruik van de dekking van de vegetatie. Daardoor was
het gekekker in de boomsingel waar het nest zat vaak de enige
indicatie van zijn aanwezigheid.

Het kraaiennest in singel DE groeide zichtbaar uit tot een
enorÍne "bak" (aanduiding ontleend aan Bijlsma et al. 1993). Het
was gebouwd in een els op een hoogte van een meter of tien; de

boom was niet veel hoger. In het begin van de broedperiode was
het nest van alle kanten goed te zien en door de uitdijing ervan
werd het zeer opvallend, zodat het een wonder mag heten dat zo
weinigen het ontdekten. Er werden geen groene takken in het nest
verwerlÍ, doordat er nauwelijks groene takken in de buurt te
vinden zijn in het vroege voorjaar (alleen wat taxus). Aanvankelijk
was daardooÍ nog niet duidelijk welk nest de vogels hadden
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betrokken. Vanaf 11 april was de kop van het wijfie regelmatig
boven de nestrand te zien. In de loop van het seizoen ging zij
steeds hoger op het nest zitten en werden de bovenkant van de
romp en de vleugels zichtbaar.

Als het wijfje het nest verlie! ging het mannetje meestal op de
rand zitten. Wanneer zij terugkeerde, viel het enorme verschil in
grootte op. In de loop van het seizoen raakte het nest steeds meer
verborgen tussen de bladeren van de els. Vaak was het starende
gele oog van het broedende wijfje het enige dat zichtbaar yrr'as van
de vogel.

Pas op 23 mei werd een directe waarneming gedaan van een
dons-jong dat gevoerd werd door het wijfje, dat ook later steeds de
prooien verdeelde. De jongen waren eind mei nog erg klein en
geheel in witachtig donskleed, met grote, donkere ogen. Uiteinde-
lijk bleken er twee mannetjes en een wijfje uit het ei gekropen.
Yanaf 29 mei begonnen er kalkstrepen zichtbaar te worden onder
het nest. Deze vergemakkelijkten het zoeken naar het nest met de
kijker.

Op 1 juni waren de jongen nog steeds in donskleed, maar ze
waren flink gegroeid. Op 11 juni begon het contourkleed door te
komen op de rug. De bloedspoelen van de slagpennen waren
zichtbaar op de vleugels op 13 juni. In deze tijd begon het wijfje
weer zelf te jagen. Op 19 juni zag ik alle drie de jongen op het
nest: twee mannetjes, vrijwel geheel in contourkleed, en een wijfje
met grijswitte donskop. De irissen van de jongen waren grijs. Op
deze dag nam ik ook vleugeloefeningen waar.

Op 25 juni was het eerste jong in het takkelingstadium: het zat
naast het nest op een tak. Er brak nu een spannende tijd aan in
veóand met de harde wind, waardoor de jongen weleens zouden
kunnen worden weggeblazen. De irissen waren grijsgroen. De
jongen lieten geregeld een pieuwende bedelroep horen, die leek op
de bedelroep van kiekendieven, maar voller en harder. Tijdens een
ruzie tussen twee jongen lieten de vogels zelfs een squeal call
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horen, zoals eerder bij Kiekendieven en Sperwer vastgesteld. Dat
geluid is een trillend "rietr:Í". Dit is gehoord op 27 en 28 juni (zie
Harold 1989).

lVaar ik steeds bang voor was, gebeurde op 28 juni, toen tijdens
een vleugeloefening een van de jonge mannetjes van het nest woei
en twee meter lager op een tak belandde. Uiteindelijk wist hij met
een sprongetje het nest toch moeiioloos te bereiken.

Begin juli waren alle jongen vliegvlug. ln augustus zag en
hoorde ik de jongen nog af en toe. De iris was geelgroen. De
vogels bedelden nog in de eerste week van augustus- Het jonge
wijfje speelde het klaar om al bedelroepend een adulte Sperwer te
achtervolgen, die verbijsterd een goed heenkomen zocht. In sep
tember zag lk geregeld een hevig ruiende subadulte Havik ? en een
gave subadulte a in het Oeverlandenreservaat.

Zelfs eind november waren er drie haviken in het gebied,
namelijk twee wijfjes, subadult en juveniel kleed, en een subadult
manÍretje- Het jongste wijfje liet bij interacties met het oudste nog
steeds de bedelroep horen. Waar de jonge mannetjes zijn gebleven,
is de vraag. Het juveniele mannetje dat op I november werd gezien
in het Siegerpark aan de Sloterweg, circa 2 l«n ten noordwesten
van het Oeverlandenreservaat, kan in principe overal vandaan
gekomen zijn.

Een dode Havik aan de noordkant van het Nieuwe Meer
Op 20 december 1995 werd ik rond 13.00 uur gebeld door R.
Lutterlof, met de vraag of ik een dode Havik wilde bekijken die
werd bewaard in de keet van de Dienst Groenvoorzieningen van
SlotervaaÍ bij De Waterkant, in het landschapspark De Oeverlan-
den. De heer Hotting van de dienst Groenvoorziening had de
stervende Havik die middag gevonden in het aangrenzende bosper-
ceel, doordat een zweÍrn alarmerende kraaien zijn aandacht had
getrokken-
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Ik kwam otn ongeveer 13.45 uur aan bij de keet. De vogel was
nog warm. De pupillen waren sterk vergroot. De iris was donker-
oranje. Dit kan het effect zijn van de versmalling van de iris die
sanrenharrgt met de vergroting van cle pupil. Ook toen de pupillen
nog klein waren, hadden de irissen volgens Hotting een oranje
kleur. Op groncl van het kleed ging ik ervan uit dat de vogel
subachrlt was. Hij leek mij even ond als de broedvogels van het
Oeverlan denreservaat. Bovendien leek het mij op grond van het
formaat orn een rnannetje te gaan.

llayikmon wn het Amstexktmse Bos, die zich op 20 decemher 1995 doodvloog
tegcn een keet in de noordelijkc ()ewrlanden (foto Poul Marcus)
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De bovendelen waren donker grijsbruin. De kop had een donkere
kruin, donkergnjze oorstreek en een witachtig, scherp afgetekend
supercilium. Op het achterhoofd zaten wat witte vlekken. De snavèl
was zwartachtig en de washuid geel. De onderdelen waren vuilwit
met zware grijsbruine tot blauwgrijze bandering op borst en buik.'
Dezelfde kleur kwam in fijnere streepjes overlangs op de keel voor.
De ondervleugel was zwaar bruingrijs gebandeerd op vuilwit. De
broek had dezelfde kleur bandering als de rest van de onderdeleii.
De poten waren geel met zwarte klauwen. De staart was boien
donker grijsbruin met donkerder grijzx bandering (4-5 banden);
onder lichter grijs met donkere banden.

De volgende maten werden met een rolmaat opgenomen:
- totale lengte: ongeveer 500 mm;
- rechtervleugel: 312 mm (pols tot vleugelpunt);
- linkervleugel:3ll mm;
- staart (onder onderstaartdekveren tot aan staartpunt): 24O mm;
De volgende maten werden met een schuifmaat genomenl
- tarsi (van hielgewricht tot aan begin voorcte teen): ca. 75 mm

(ik kon het hielgewricht niet goed vinden onder de broek);
- achterklauw (rechte lijn vanaf nagelrand boven tot punt) rechts:

25,85 mm; links:'25,5 mm;
- buitenklauw links: 26,4mm.
- snavel (rechte lijir vanaf.y'rashuid bij culmen tot snavelpunt): 22

mm.
De'l«op'*r, i""g.'Èehas was er geen veenrnster of weegschaal,
waardoor het gewicht onbekend bleef.

De doodsoofzaak was waarschijnlijk natuurlijk. Er waren geen
verdachte omstandigheden, zoals uitgelegd aas of vallen. Wel zijn
er in het gebied in het verleden lege hagelpatroonhulzen gevonden.
De vogel had echter geen uitwendige verwondingen. Hij heeft zich
vrijwel zeker doodgevlogen tegen een van de keten van De
Waterkant. Vlak voor de vondst hoorde de heer Amtzen namelijk
een harde klap tegen de keet waar hij toen was. De vogel is niet
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ver daarvandaan gevonden.
Volgens Nicole de Rop v/as er in het najaar een identiek exem-

plaar al langer ter plaatse in het gebied. Ook vertoont de vogel
overeenkom,sten met een subadult mannetje dat ik eerder in het
Oeverlandenreservaat had gezien.

Door een staking bij de politie was het de heer Hotting op 20
december onmogelijk om de politie in kennis te stellen yan de
vondst. Dit is later alsnog gebeurd. De vogel is bij een erkende
preparateur aangeboden. Ik heb de mensen van de Dienst Groen-
voorziening gevraagd mij van alle toekomstige ontwikkelingen
aangaande roofvogels in het terrein op de hoogte te stellen.

In maart en april 1996 was er wederom een baltsend en copule-
rend stel Haviken in het Oeverlandenreservaat. Het betrof een
subadult (3e kalenderjaar) wijfje en een juveniel (2e kalenderjaar)
mannetje. Dat maakt het aannemelijk dat het dode, subadulte
mannetje inderdaad deel uitmaakte van het broedpaar van 1995.

Mogelijke andere broedgevallen van de llavik in het Amster-
damse Bos
In augustus 1994 moet een paartje adulte Haviken met drie vlieg-
vlugge jongen zijn waargenomen in het middendeel van het
Amsterdamse Bos (Zijlrnans L995)- Zelf had ik van R. Daalder
(mondelinge mededeling 1994) begrepen dat her enkel om drie
jonge exemplaren ging die bij elkaar gezien werden in de buurt van
de Wilde-dierenweide- Van de onderhavige vogels werd geen nest
gevonden.

In april 1995 zag J. Andriese een baltsend adult mannetje bij de
Heuvel. Ook aan de Kleine Noorddijk zijn regelmatig waamemin-
gen gedaan yan adulte Haviken in het broedseizoen 1995
(mondelinge mededeling Heuseveldt 1995).

Het is heel goed mogelijk dat er in het Bos nog meer broedge-
vallen hebben plaatsgevonden. Een groot deel van het Bos wordt
amper bezocht door vogelaars. Daamaast is de plotselinge uitbrei-
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ding van de Buizerdpopulatie illustratief voor de wijze waarop de
vogels lange tijd aan de aandacht van voge,laars kunnen ontsnap-
pen: in 1994 was er een zeker broedgeval van de Brizerd Buteo
buteo in het Bos en er werd een ander broedgeval vermoed in de
omgeving van de Wilde-dierenweide. In 1995 zijn er ten minste
vier nesten ontdekt, terwijl er daarnaast twee broedgevallen werden
vennoed.

A: Amsterdamse Bos, de grenun fijn aangegeven met een vette zwdrte lijn Het
zwartgemaalcte gebted is de noordluat, het gehed waar de roofvogeb zijn vastge-
stelà
S: Schiphol
Broz; Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederlan{ SBB, Iltrecht, 1987
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De andere roofyogels van de noordkant van het bos en eventue-
le interacties met de Havik
Buizerd
Buizerds verbleven gedurende de gehele winter 1994-95 in het
Oeverlandenreservaat. In de late winter was er een die een oud
kraaierurest in het westelijk rietland bezocht. Ook werd er balts
gezien. In het begin van de vestiging van het eerste broedpaar
Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus werden conflicten tussen
Buizerds en Kiekendieven geregistreerd. De Buizerds vestigden
zich uiteindelijk niet aan de noordkant.

Sperwer
De Sperwer is mogelijk nog lastiger te ontdekken dan de Havik en
de Buizerd. Op diverse plaatsen in het Bos zijn zomerwaamemin-
gen gedaan. Er is in 1995 echter maar één $est werkelijk ontdekÍ,
namelijk in het Oeverland van De Poel. Een waarschijnlijk territori-
um van de Sperwer in het westelijk oeverbos in het Oeverlandenre-
servaat aan het Nieuwe Meer bleef zonder vervolgwaarnemingen in
de maanden juli-augustus. Wellicht zijn de vogels hier verdwenen
door toedoen van de Havik? De Sperwers verrieden hun aanwezig-
heid op 22 april door een baltsend mannetje, en op 23 mei toen een
geagiteerd wijtje Sperwer het mannetje Havik in golfvlucht achter
volgde in het Oeverlandenreservaat. Daarna bleef het wijfje in het
westelijk oeverbos bedelroepen. Om 21.45 uur werd de squeal call
gehoord toen zowel maruretje als wijfje uit het oeverbos vlogen. De
waamemingen in juni tot en met augustus wijzen niet meer op een
territorium; jongen zijn niet gehoord en gezien. Wel is er nog
enkele malen een agressieve confrontatie gezien tussen Havik en
Sperwer. Ín L994 hebben de Sperwers in het oostelijk rietland
gebroed, niet ver van de plek waar in 1995 haviken zaten.

Er moeten meer sperwers in het Bos zitten dan blijkt uit de
nestvondsten. Het vinden van de territoria en de nesten vergt echter
heel wat meer insparurirrg dan tot nog toe door ons is geleverd.
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Bruine Kiekendief
De Bruine Kiekendief broedt sinds 1984 in het Oeverlandenreser-
vaat in het westelijke rietland, na een kqrart eeuw afwezigheid.
Jaadijks bracht een stel - aantoonbaar van wisselende samenstelling
- twee tot drie jongen groot behalve in 1993, toen het broedsel
ergens in mei verloren moet zijn gegaan. lil 1992 was er sprake
van een tweede wijfje, dat nestelde in het oostelijke rietland.

Vanaf 2 april 1995 was het eerste mannetje Bruine Kiekendief
ter plaatse in gezelschap van een wijfje. Het mannetje was extreem
licht van kleur: de ondervleugel was geheel wit met T§{aÍte toppen
aan de buitenste handpennen; de kop was vrijwel wit, evenals de
bovenborst en, de voorkant van de bovenvleugels (kleine vleugel-
dekveren), de suit was lichtgrijs tot v/it; de staart lichtgrijs; buik,
mg en bovenvleugeldekveren waren donkerbmin; de slagpennen
boven lichtgrijs. Het dier leek op afstand een beetje op een manne-
tje Blauwe Kiekendief.
Op 9 april werd de balts van het eerste paar wreed verstoord door

de passage van het mannetje Havik. Met name het wijtje Kieken-
dief was tijdens mijn aa4wezigheid die zondagmiddag niet meer tot
landing op de voorgenomen nestplaats in het perceel B-noord te
bewegen. Zij weigerde zelfs in het gebied laag te vliegen. Zij bleef
hoog in de lucht cirkelen, terwijl het mannetje onverdroten bleef
baltsen en buitelend neergtng op de nestplaats. Ik vreesde dat wij
de Bruine Kiekendief als broJvogel in het Oeverlandenreservaat
vaarwel konden znggen.
In de loop van de maand april bleek echter dat paar nummer één

een andere plek in het westelijk rietland had gevonden, namelijk
perceel A-zuid op 50-70 meter van het fietspad. Tevens hield een
nieuw mannetje naast het eerste territorium in het gebied. Terwijl
het eerste paar al lang en breed gevestigd was, hield het tweede
mannetje u,grvingsvluchten wanneer een vreemd wijfje passeerde.
Vaak had de landing van zoh vreemd wijfje onrust bij het eerste
paar tot gevolg. Er werden dan vier baltsende Bruine Kiekendieven
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waargenomen. Het tweede paar vestigde zich op de oude plek in B-
noord. Het mannetje was tamelijk donker en jonger dan het eerste.
Op 7 mei vond een copulatie van het tweede mannetje met het
tweede wijfje plaats in een berk in het bosje bij de plas in het
westelijk rietland.

De broedgevallen vonden plaats op 100 tot 150 meter afstand
van elkaar. De jongen van het eerste paar vlogen tussen 5 en 10
juli uit, het waren er vijf. Zij werden door het tweede paar uit de
buurt van het tweede nest geweerd. Begin augustus vlogen twee
jongen uit van het tweede nest.

Met name het tweede mannetje was langdurig uit zijn doen als
de Haviken zich in de boomsingels rond het westelijk rietland
bevonden. Hij bleef dan kekkerend rondvliegen boven het riet en
de singels, zat tussendoor langdurig in de bomen in het westelijk
rietland en verzuimde op jacht te gaan voor zijn gezin. Hij had
meer last van haviken in de buuÍ van het nest dan het eerste
mannetje, want de uitgevlogen jonge haviken die begin juli nog
uitsluitend in de singels rond het oostelijk rietland zaten, verbleven
in augustus langdurig ten westen van het excursiepad.

Op 2a augustus 1995 werd bij het excursiepad om 21.00 uur een
adult wijfje opgestoten door een juveniel mannetje Havik. Hierbij
werd de squeal call gehaord. Beide vogels vlogen vervolgens
stoeiend rond. De Bruine Kiekendief vloog daarna hoog rond
boven het Oeverlandenreservaat en verdween om 21.05 uur in
westelijke richting.

Blauwe Kiekendief
De Blauwe kiekendief is wintergast in het Amsterdarnse Bos en
heeft een slaapplaaÍs in het Oeverlandenreservaat. De vogels
reageren oveÍ het algemeen schrikachtig op de aanwezigheid van
Haviken rond de slaapplaats. Vooral de mannetjes durven niet meer
in het gebied te slapen als ze er eenmaal een Havik hebben aange-
troffen, tenzij de Blauwe Kiekendieven met vele z\jn, zodat ze de
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Havik kunnen wegpesten.
In de winters yÀra 1994-95 en 1995-96 waren er maar weinig

Blauwe Kiekendipven op de slaapplaats. In 1995-9{5 verbleef er
hooguit een w§fie in het Oeverlandenreservaat en dat niet eens elke
dag, terwijl er op Schiphol toch ten minste enkele exemplaren
werden waargenomen (persoonlijke mededeling W. van der Waal,
1996). Het ene wijfje dat regelmatig in het Bos werd waargeno-
men, leek zich van de Haviken weinig aan te trekken. Ze achtep
volgde eenmaal het subadulte mannetje Havik in november 1995.

Torenvalk Falco tinnunculus ez Bosuil Strix aluco

In het Oevedandenreservaat broeden geen Torenvalken; zij hebben

een nestkast aan de noordkade van de Polder Meerzicht. In 1995

vlogen daar vier jongen uit. Van enige invloed van de Haviken was

hier niets te merkerr. Daamaast hebben er in het gebied ten noorden
van de Bosbaan drie paar Bosuilen gebroed. De jongen waren in de

maanden mei-juni te horen ten zuiden van boerderij Meerzicht, ten

zuiden van het excursiepad in het Oeverlandenreservaat en ten

oosten van De Banaan. Interacties met haviken zijn niet vastge-

steld.

De voedselsituatie in en rond het bos
Het voedsel van de roofvogels in het Bos bestond in 1995 voor een

groot deel uit prooien die werden bemachtigd op de luchthaven
Schiphol en omgeving. Van de Buizerds, de Kiekendieven en de

Torenvalken staat het vast dat zij daar het leeuwendeel van hun
voedsel vandaan haalden. In het hoge gras rond de start- en lan-
dingsbanen floreert een veldmuizenpopulatie die na het daljaar
1994 weer toeneemt (persoonlijke mededeling B.-J. Bol, 1995).

Vrijwel elke prooi van de Bruine Kiekendieven die met de kijker
kon worden bekeken, betrof een waarschijnlijke veldmuis Microíus
arvalis. Op Schiphol konden in 1995 grote aantallen op de veld-
muizen foeragerende Blauwe Reigers, Buizerds en Kiekendieven,
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alsmede Torenvalken worden waargenomen.
De typische vogelvangeis als Havik en Sperwer moeten een

andere bron aanboren om aan voedsel te komen. Zij hoeven het
Bos niet te verlaten om de hapklare brokken te incasseren. Het Bos
biedt leefruimte aan tal van vogels die tot het voedselspectrum van
beide roofuogels behoren. Het weiland Meerzicht zit het hele jaar
vol met Hout- en Holenduiven, terwijl vooral in het weekeinde
grote aantallen postduiven passeren. Geregeld worden schoudergor-
dels en poten aangetroffen van deze soorten, de laatste soms
voorzien van een ring. Naast de duiven leeft er een groot aantal
soepeenden in het Bos, keurig op gewicht gehouden door dieren-
vrienden. Een jong mannetje soepeend werd als verlaten prooi
langs de Koenenkade gevonden. Fazanten, Iaaaiachtigen (er is een
voorverzamelplaats van Zwarte Kraaien Corvus corone in en rond
de Polder Meerzicht, waar meer 100 exemplaren per avond
worden geteld), Spreeuwen, Konijnen, Hazen en Eekàoorns kunnen
het menu aanvullen. Het is geen wonder dat een stel jonge Haviken
hier drie jongen grootbracht.

Bedreigingen van de roofvogels van het Amsterdamse Bos
Behalve de vrij grote kans om te verongelukken in de bebouwde
kom of op autosnelwegen, bestaat met name voor de roofvogels die
op Schiphol jagen een kans om in aanvaring te komen met een
vliegtuig. De volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarverslagen
van de Werkgroep Preventie Vogelaanvaringen Schiphol I99a:. blj
Kiekendief en Buizerd was de verhouding tussen incident en het
aantal daaóij betrokken exemplaren steeds 1:1.
Kiekendief (de werkgroep spreekt letterlijk van Kiekendieven,
Reigers en Meeuwen; zij maakt zelden onderscheid tussen de
verschillende soorten): 1989: 3, 1990:2,1991: l, 1992: l, 1993:3,
1994: 5 vogels.
Buizerd: 1989: 3, 1990: l, 199L:7, 1992 3,1993: 5 en 1994: 5
vogels.
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Valk in 1977:. 54 vogels, in de daarop volgende jaren varieerden

de aantallen vogels van 2 in 1986 tot M n 1993. Bij sommige
incidenten was eÍ meer dan éen vogel betrokken.
Het feit dat dergelijke aanvaringen een gevaaÍ voor de luchtvaart
vormen, maakt maatregelen ter voorkoming daarvan noodzakelijk.
Op Schiphol werkt de Werkgroep heventie Vogelaanvaringen
daaraan. Met cultuurtechnische maatregelen heeft men bijvoorbeeld
getracht de aantallen Meeuwen en Kieviten op de luchthaven te
verminderen. Daartoe heeft men op de velden die de start- en
landingsbanen omringen gras ingezaaid dat een hoogte van mini-
maal vijftien centimeter moet behouden. Daardoor namen de
aantallen Meeuwen en Kieviten inderdaad af, maar het gebied werd
zeer geschikt voor Veldmuizen- Dezn Veldmuizenpopulatie heeft
een aantalsverloop dat een vierjaarlijkse cyclus omvat. Eens in de
vier jaar is er een piekjaar dat gevolgd wordt door een da§aar,

waarop twee jaren van populatie-opbouw volgen en weer een

piekjaar.
Vooral in de piekjaren, maar ook in de jaren van opbouw van de

veldmuizenpopulatie, foerageren grote aantallen Blauwe Reigers,

Buizerds, Bruine en Blauwe Kiekendieven en Torenvalken op
Schiphol. Daamaast jagen er Ransuilen, Velduilen en Kerkuilen die
op of in de omgeving van de luchthaven broeden.
Om de problemen voor de luchtvaart te verminderen, vangt de

Werkgroep Torenvalken en andere roofvogels en Uilen weg met
Kraaienvangkooien- Volgens het jaarverslag 1993 van de Werk-
groep werden er in dat jaar 25 Torenvalken, 2 Buizerds, I Bruine
Kiekendiel 1 Kerkuil en 19 Ransuilen met de vangkooien wegge-

vangen en meer dan dertig kilometer van de luchthaven weer
losgelaten. 1994 was een daljaar in de veldmuizenpopulatie op
Schiphol; daardoor waren er wat minder Reigers en andere predato-

ren- In 1995 moet het aantal op Schiphol foeragerende roofvogels
fors zijn toegenomen. Er is sprake van tientallen Buizerds, Bruine
Kiekendieven en Torenvalken.
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Er gaan stemmen op om tot heviger vervolging van de betreffen-
de soorten over te gaan. Niet alleen op Schiphol in het kader van
de veiligheid var de luchtvaart, maar nu ook ter bescherming van
bejaagbaar wild dat onschadelijk is voor de landbouw. De WBE
zou vergunning moeten krijgen om op haar jachtterreinen in de
gemeente Haarlemmermeer onder meer Wezel, Hermelijn, Bunzing,
Buizerd en Kiekendief af te schieten. Dit onzalige gedachtengoed is
in het concept-Natuurbeleidsplan 1996 van de gemeente Haarlem-
merneer uitgekraamd. Gelukkig zijn de Haarlemmermeerse
beleidsmakers teruggekomen van deze negentiende-eeuwse visie op
faunabeheer dankzij interventies van Coen Looy van de Voget-
werkgroep Zuid-Kerrnemerland en de regio-consulent van Vogelbe-
scherming, Ton Eggenhuizen.

Elders in den lande blijkt dat, wanneer men de bescherrnde
status van roofvogels ter discussie stelt, dit doorgaans gepaard gaat
met vervolgingspraktijken. Ik wil niet beweren dat er reeds vervol-
ging gaande is, maar het is zaak alert te blijven.

, 
,,,

\

\
I

Havik takl<eling 1995 (illustratie PauJ Marcus)
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Bespreking
Het hierboven besproken broedgeval van de Havik is het eerste
gedocumenteerde van deze soort in het Amsterdamse Bos. Eerdere
broedgevallen in de buurt van Amsterdam vonden plaats aan de

Diemerzeedijk (L99.2 en',volgende jaren), PEN-eiland (1986 e.v.),
Volgermeerpolder, en aan het Amsterdam-Rijnkanaal (Kooilust)
(Zijlrnans 1995). De claim aangaande een broedgeval in Buitenvel-
dert in de periode 1986-88 (bron genoemd in Zijlmans 1995) wordt
door velen in twijfel getrokken. Deze claim is niet goed gedocu-
menteerd en moet mijns inziens vooralsnog als onbetrouwbaar
worden gezien.

In dit verband is het opmerkelijk dat het geclaimde eerste
broedgeval van de Sperwer in de regio Amsterdam, toevallig in
dezelfde omgeving in dezelfde periode en door dezelfde persoon,

ook aan dit euvel lijdt: geen documentatie. Daar komt nog bij dat
het mij toch niet erg plausibel voorkomt dat een Sperwer, die een

volstrekt maagdelijk gebied aantreft, uitgerekend op een steenworp
afstand van een stel Haviken gaat broeden. Verder was de bron niet
bepaald behulpzaam btj mtjn naspeuringen naar de broedgevallen
van de Sperwer. Maar goed, ik kan mij vergissen en in principe is
alles mogelijk.

Bedreigingen van de Havik in het Bos zijn te verwachten van de
voortgaande bebouwing in de aangrenzende terreine. Met name de
bebouwing van de Vietnamweide en het Jollenpad kunnen tot
raam- of muurstrachtoffers leiden. De geschiedenis met het Havik-
mannetje in december in het landschapspark De Oeverlanden is
daarvan een voorproefje. Ook individuele Sperwers zouden hieron-
der kunnen lijden. Van een negatieve invloed op de populatie lijkt,
gezien de hoge reproductie bij deze vogels, geen sprake, zolang de

nestplaats en de voedselsituatie niet verslechteren.
De Haviken van het Oeverlandenreservaat zullen niet in aanra-

king komen met de voor de roofvogels van Amsterdam gevaarlijke
luchthaven Schiphol. Toch steekt af en toe een Havik ter hoogte
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van de Schinkelpolder uit het Bos de Ringvaart over om op
Schiphol op duiven te jagen. De jaarvenlagen L99Z t/m 1994 van
de Wer\groep Preventie Vogelaanvaringen Schiphol maken even-
min mglding van de Havik als van de Sperwer.

Interacties van Haviken met andere roofvogels zijn vastgesteld.
Het gaat om conflicten met Sperwers, om het hinderlijk volgen van
een adulte Sperwer door een bedelend juveniel Havilnvijfje en om
conÍlicten met Blauwe Kiekendieven. Bd de Bruine Kiekendieven
ligt dit minder duidelijk. Hier was sprake van geagiteerde reacries
van de Kiekendieven op de aanwezigheid van de Haviken. Zelfs de
confrontatie in het riet tussen de jonge Havik en het Bruine-
Kiekendiefwijfje hoeft niet te duiden op agressieve ,,bedoelingen,,

bij de havik. Op I april 1996 zat het territoriale Havikwijfje
gedurende enkele uren in de boomsingel DE, zonder zich een
moment te bekommeren om de baltsende Bruine Kiekendieven
boven het westelijk rietland.

Het is overigens niet uitgesloten dat de "vreedzame,, Haviken de
roofvogels die zlj bedelend achtervolgen, willen opeten. Het is
echter wel duidelijk dat ook zonder enige actie van de Haviken, de
andere roofvogels en grotere prooisoorten van de Havik niet
wensten te broeden in het oeverland ten oosten van het E:rcursie-
pad.

De verwachting dat de Bruine Kiekendieven het Oeverlandenre-
servaat als broedgebied zouden verlaten in verband met de vesti-
ging van de Havik, is gelogenstaft. Er vestigden zich juist twee
broedparen! Dat de Bmine Kiekendieven er toch broedden, kwam
doordat de nestpercelen buiten de verdedigingsactieÍadius van het
Haviksnest lagen. Als de Havik zich in het westelijk oeverland
vestigt zal het waarschijnlijk wel afgelopen zijn met de Bruine
Kiekendieven in het Amsterdamse Bos.

Het opmerkelijke feit dat er twee broedpaÍen van de Bruine
Kiekendieven in het oeverland zaten, is misschien te verklaren uit
de angst van de Bruine Kiekendieven voor de havik Zouden zij
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zich wat sterker voelen, warneer zij zich niet alleen tegen deze
roofuijand te weeÍ zouden hoeven stellen? Daarbij zljn Àj kennelijk
iets toleranter geworden jegeus elkaar dan in de voorafgaande
jaren.

Dankzegging
Ik dank Willem van der Waal en Bert-Jan Bol voor hun informatie.
Verder dank ik de Vogelwerkgroep Schiphol voor het welwillend
en per ommegaande en zonder enige voorwaarde ter beschikking
stellen van het jaarverslag 1994. Dat wurs een heel moedige daad.

Literatuur
Bijlsma, R., et al., Ecologische Aths van de Nederhndse roofvo-
gels. Schuyt & co., Haarlem, 1993.

Harold, R., Squeal call of the Hen Harrier at winter roost, Britbh
Birds Yol.82, nr.3, 1989.

Marcus, P. Slaapplaats van Blauwe Kiekendieven in het Oeverlan-
denreservaat aan de Koenenkade in het Amsterdamse Bos i986-
1992. De Gierzwaluw"jrg. 31, nr. 1, 1993.

Werkgroep Preventie Vogelaanvaringen Schiphol, Jaarverslagen
1992, 1993 en 1994 (vertrouwelijk!).

Zijlmans, N., De Havlk Accipiter gentilis in en om Amsterdam, De
Takkeling, Werkgroep Roofvogels Nederland, 3e jaargang (1995)
nummer 2.

Paul Marcus
C. Lelylaan 113-I
1065 CN Amsterdam

29



De Gteroyaluw 34 (1996), nr. 1/2

GRAUWE VLIEGENVANGERS AAN ITUIS IN DE GERARI)
TERBORGSTRAAT

Theo van Lent

Op 23 juli 1992 was ik aan het schilderen en witten in het huis
waar ik inmiddels in woon. Ik werd er wat melig van en zo duurde
het even voor ik besefte dat het steeds langsflitsende vogeltje
buiten een heuse Grauwe Vliegenvanger was, in de acacia op
ooghoogte te zien vanuit mijn toekomstige huis. De twee foerage-
rende vogels hadden hun nest in de wingerd boven de tweede
etage. Waarschijnlijk was het het tweede broedsel. Of deze jongen
zijn uitgevlogen kon ik niet achterhalen, omdat ik trree weken op
vakantie ging; daarna zagik de Vliegenvangers niet meer.

Het werd 1993. Ik zag I Grauwe Vliegenvanger op 9 mei in de
straaf ik keek elke dag goed uit, maar pas half mei z-ag ik een
paartje op de Mozartkade, weer broedend in een wingerd tegen de
noordkant van een huis, hoog. Onder de grote kastanje ertegenover
foerageerden de Vliegenvangers, zoals alleen zij dat kunnen, met
die vreemde zwenkingen boven het gras. Ze keerden steeds terug
naar hun vaste takje en ik kon ze gemakkelijk besluipen. Ik keek er
één met mijn Leitz (beeldvullend) in 't grote oog (hier raakt dit
stukje enigszins op het hellende vlak) en vroeg me af: Ben je echt
datzelfde vogeltje van vorig jaar? Heb jij, met die 15 gram, die
krankzinnige reis van duizenden kilometers gemaakt?

Het eerste broedsel vloog uit; ik hoorde en zag de jongen in de
bomen boven het voortrazende verkeer op de Apollolaan. Een
tweede broedsel is er niet geweest; wel zag ik een Grauwe Vlie-
genvanger in het Beatrixpark op 25 juni.
Het werd 1994. Op 15 mei zag ik een exemplaar op de
Hobbernakade, later op die dag één op de Mozartkade- Ik lette
goed op; toch zag ik pas op 13 juni 2 Vliegenvangers, druk voedsel
zoekend boven het grasveld. Het nest zat boven het raam op een
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benedenhuis aan de Hobbemekade, bij mij om de hoek. Tijdens de
broedtijd leven ze blijkbaar heel verborgen.

De vaste plek was nu een stuur vaÍr één van de vele Amsterdam-
se fietswrakken, letterlijk onder de Grauwe Vliegenvangerpoep. Tot
eind juni werd er druk gevoerd. Ook deze keer kon ik het uitvlie-
gen van de jongen door een vakantie naar Polen (ook leuk!) niet
vaststellen. Een tweede broedsel bleef uit.

Het werd 1995. Op 2l mei ng tk de eerste Miegenvanger op de
Mozartkade. Op 2 juni zag ik er twee voor mijn deur, weer de
wingerd in en uiwliegend als n l99Z; maar het leek een soort spel.
Op 30 juni zag ik de laatste, achter in de straat en ondanks vele
avondlijke wandelingen met onze pasgeboren dochter, zag ik in de
buuÍ geen Grauwe Vliegenr/anger meer.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het steeds dezelfde twee vogels
zijn geweest. Stel je dat eens voor: in 1992 minstens 1 jaar oud,
dus al één keer de tocht naar de Tropen gemaakt, misschien nog
verder. Zittera ze daar in de Afrikaanse flora en fauna, terwijl wij
naar kleumende Smienten staan te kijken. In het voorjaar van 1995
hadden ze de vierde retourvlucht erop zitten; acht keer de Middel-
landse Zne over ... $/ie weet, zitten ze begin mei weer in de
Gerard Terborgstraat! I

Ik heb een persoonlijk bewijs van hun plaatstrouw: op 27 mei
1984 vond ik op Schiermonnikoog een dode Grauwe Vliegenvanger
met een Nederlandse,ring, A 150900, aangebracht op Schiermon-
nikoog op 28 augustus 1979, na zijn eerste kalenderjaar, dus ook
een vogel die in 1979 al minsters één keer Afrika had gezien. Bij
elkaar dus minstens zes retourvluchten! Ik laeeg een afschrift van
de gegevens: verstreken tijd 1733 dagen. Afstand: 0 krn.

Voor een ieder met gegevens omtrent de Grauwe Vliegenvanger in
en/of rond Amsterdam:

Theo van Lent, Gerard Terborgstraat l', lATl TJ AMSTERDA,M
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EXOTENEAAT

Jan Hendrik van Oers

Sommige vogelsoorten hebben hun leefgebied vergroot. Zo heeft de
Turkse Tortel vanuit Zuidoost-Europa het continent veroverd. Deze
vogel is nu een algemene broedvogel in Nederland. Andere voor-
beelden zijn de Roodmus en de Buidelmees die de laatste jaren
vanuit het oosten in Nederland zijn gaan broeden. Deze vogels
kunnen op een warne respons rekenen: ze zrjn op een natuurlijke
wijze hier gekomen en geven de vogellieftrebber wat compensatie
voor het verlies van soorten die vroeger in Nederland broedden.

Regelrecht vijandig echter worden de zogenaamde exoten bezien.
Exoten zijn vogelsoorten die in Nederland in het wild voorkomen,
nadat ze door mensen zijn uitgezet of zijn ontsnapt uit volières. Het
bekendste voorbeeld is natuurlijk de Fazant, recentere voorbeelden
zijn Halsbandparkieten en de Nijlgans.

Op zichzelf zil er wel wat in de bezorgdheid over deze
'faunavervalsing'. Er zijn genoeg voorbeelden waar de introductie
van een nieuwe soort door de mens desastreus uitpakte voor het
plaatselijk ecosyssteem. Het uitsterven van het Sint Stevenseiland
Winterkoninkje is exemplarisch.

Dit 'Winterkonin§e' was de enige zangvogel die niet kon
vliegen. Dat was geen probleem, want hij leefde op een eiland
zonder landroofdieren. Totdat er een vuurtoren op het eiland werd
gebouwd, er een wachter op de vuuÍoren kwam zitten, de vuurto-
renwachter een kat nam en deze vuurtorenwachterskat de hele
wereldpopulatie van het Sint Stevenseiland V/interkoninkje opat.
De vogel is trouwens bekend geraakt, omdat de kat geregeld de
vogeltjes ofïreerde aan zijn baas, die de vogels doorstuurde naar
ornithologen. Toen men er achterkwam met een geheel nieuwe
soort van doen te hebben, was de vogel niet gevlogen, maar uitge-
moord door één vuurtorenwachterskat.

32



De Gierzwaluw j4 (1996), nr. 1/2

Dit is natuurlijk een extreem geval. Toch moordt de mens, soms
geheel per ongelulg alledei diersoerten uit, onder andere .door
diersoorten te introduceren in een ecosysteem waaÍ.ze niet thuis
horen en waar ze soms grote schade kunnen betokkenen. Daamaast
is de introductie van nieuwe soorten in een gebied vaak een aanval
op het gevoel van 'natuuf in een gebied. Die vogel hoort hier niet!

Nijlganzen bijvoorbeeld worden door sommige groeperingen
sorrs op dezelfde wijze besproken als allochtonen. En de manier
\Maarop dit soort verhalen de wereld inkoml lijkt ook eenzelfde
achtergrond te hebben: hearsay.

Toen ik een aantal jaren geleden mijn eerste Nijlganzen zag
een paartje dat overwinterde in polder Meerzicht in het Arnster-
damse Bos - vond ik het mooie vogels. Al snel kwam er een
vogelaar naast me staan, die op mijn bewondering reageerde:
"Misschien mooie vogels, maar ze jagen alle eenden uit het nest."
Nijlganzen zouden in een soort expansionistische veroveringsoorlog
het land op de inheemse watervogels veroveren. Zelfs onder de
meest fervente vogelaars en jaaghaters, werd de optie van afschot
als reeel alternatief besproken. De Nijlgans was een exoot en een
probleem.

Het was een algemeen verhaal: als je met vogelaars in het veld
een Nijlgans tegenkwam, dan waren het in 9 van de l0 gevallen
'klotevogels'- En ik, geheel overtuigd door de kennis van die
medevogelaars, bromde mee. Al bleef er wel een zwak aanwezig.
Ik vind Nijlganzen kampioen zuurstokpoten: de poten van een
adulte Nijlgans in prachtkleed zijn zó rose!

Aan het eind van '94, zag ik een tafereel dat de agressiviteit van
Nijlganzen tegenover andere vogelsoorten bevestigde. Op de
Osdorper Binnenpolder, graasde op een aantal percelen een vijftig-
tal Nijlganzen. Alleen Nijlganzen. Pas op afstand zag je wat
Kieviten en een Knobbelzwaan. Interessant, dacht ik, zie eens, \ryat

een agressieve beesten. Als maastaf van deze agressiviteit zag *
het verschil van afstand tussen de Nijlganzen onderling en tussen
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de Nijlganzen en de andere vogels.
Die eerste keer graasden de Nijlganzen over een relatief groot

stuk, zeker in vergelijking tot andere plekken van de polder die
volzaten met verschillende soorten vogels. De afstand tussen de
Nijlganzen onderling schatte ik op gemiddeld 5 tot 7 meter. De
'band'rondom de Nijlganzen bedroeg ongeveer 15 meter.

De keer daarop bestreken de Nijlganzen een kleiner gebied. Er
liep zelfs een aantal spre€uwen tussen de Nijlganzen te pikken, de
spreekwoordelijke uitzonderingen, natuurlijk. De reden van het
kleinere gebied lag volgens mij in de komst van Smienten, die in
zulke grote aantallen waren neergestreken dat ze, zelfs dicht op
elkaar, bij elkaar veel ruimte nodig hadden. Zeker in vergelijking
tot de Smienten hadden de Nijlganzen echter veel plaats. De
gemiddelde afstand tussen de Nijlganzen onderling was nog steeds
3 meter. Terwijl (de Spreeuwen buiten beschouwing gelaten) de
band rond om de Nijlganzen nog zeker 5 tot 10 meter bedroeg.

Twee weken later kwam ik voor een derde keer langs de
Binnenpolder. Daar foerageerden Nijlganzen, Kieviten, Spreeuwen
en wat Smienten door elkaar. In het uur dat ik keelq constateerde
ik geen agressief gedrag van de Nijlganzen tegenover soortgenoten
of andere vogels, terwijl de onderlinge afstand hrssen de vogels
minder dan een I meter was. Het enige wat die drie keer hetzelfde
was, was de plaats waar de Nijlganzen foerageerden, tegenover de
Molen op de middelste velden. Waarschijnlijk kun je deze plaats-
trouwe vogels daar de komende winter weer tegenkomen.

Jan Hendrik van Oers
J. van Lennepkade 302 G/H
1053 NG Amsterdam
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WAARNEMINGEN REGIO AMSTERDAM

Peter Scholten

Hieronder ziet u de waamemingen over de periode december 1995
- februari 1996. De waamemingen over de komende periode (maart

Vm mei) verzoek ik u zo snel mogelijk naar mij op te sturen.
Yanaf nu kunt u uw waarnemingen ook via Internet naar mij
verzenden" Mijn e-mail adres is scholtep@pi.net

Roodhalsfuut
22-12-95 I Boezemkanaal bij Heining. Nicole de Rop

mededeling PMA
Kuifduiker
20-0l-96 I Gemaal Rijnland TDI
Geoorde Fuut
16-12-95 I Gemaal Rijnland TDI
Roerdomp
Gehele perode een exemplaar omgeving Vijfhoek/Diemerzeedijk
Overige waamemingen:
26-12-95
27-t2-95
28-t2-95
oz-ot-96

I
1

I
I

1

I
I
I
I

Gaasperzoom VOD
De Hoge Dijk Adry Streefland jr
Gaasperzoom VOD
VTC de Groote Braak Boelhouwer mededeling
PMA
Nieuwe Meer PDR
Kampeerterrein Schinkelpolder KST
A'damse bos langs Nieuwe Meer FVE
De Hoge Dijk AST
Nieuwe Meer bij Jachthaven Onklaar Anker
PTA
lVisentweide A'damse Bos WWA
Oeverland Nieuwe Meer PMA

04-01-96
06-01-96
07-ot-96
08-01-96
30-01-96

I
1i

3l-01-96
05-02-96
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Blauwe Reiger
25-0r-96 289 Sloterplas PDR (hoogste aantal deze periode)

Ooievaar
Vanaf 29-L2-95 tot in ieder geval2l-4-96 was een geringd exem-
plaar aanwezig langs de Poppendammergouw WWA;FVI;PSC.
11-01-96 1 tn weiland bij Botshol PTA
Kleine Zwaan
Hoogste aantal 31 ->W Gaasperzoom op 21-12-95. Verder waarne-
mingen uit de Gemeenschapspolder. Overdiemerpolder, IJmeer en
Ouderkerkerplas.
lVilde Zwaan
17-12-95 4 Gemeenschapspolder deze later in Overdiemer-

polder VOD
30-12-95 4 Overdiemerpolder CCR; SCR
06-01-96 5 Ouderkerkerplas overvliegend JBL
16-01-96 36 ->NO Osdorperbinnenpolder PDR
28-01-96 23 Gemeenschapspolder AST
24-02-96 6 lJmeer NZI
Zwartc Zwaan
29-02-96 I Bosbaary'Banaan PMA
Taigarietgans
04-02-96 enkele Noordpolder Muiden WV/A
Toendrarietgans
13-01-96 7 ->A IJmeer thv De Krijgsman VOD
Kleine Rietgans
16-12-95 8 Poppendammergouw WV/A; FVI
06-01-96 3 Ouderkerkerplas overvliegend JBL
Brandgans
Regelmatig overvliegende groepen waargenomen in Waterland en
de Gaasperzoom. Hoogste aantal 870 exemplaren in diverse groe-
pen op 20-2-96. VOD, W"WA, JBL, PMA, NZI

t
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Casarca
08-01-96 I Ringvaart bij Schinkelpolder PTA, PDR
06-02-96 2 De Diem NZI
Smient
Hoogste aantallen: Sloterplas 2500; Ouderkerkerplas a000-5000;
Nieuwe Meer 22OO; Kinselmeer 4000; Osdorper binnenpolder
1200. PMA, PDR, JBL, PTA.
Krakeend
Hoogste aantallen deze periode op het Bovendiep tot 1000 exem-
plaren.
Verder waamemingen van Kleine Nieuwe Diep, Westgaarde,
Ouderkerkerplas, Vijftroelq Abcoudermeer. JBL, VOD, CCR, \rySC
Pijlstaart
20-12-95 1

13-01-96 I
13-01-96 1

16-01-96 1

3l-01-96 I
tt-u-96 1

Witoogeend
23-12-95 I
28-t2-95 I
Toppereend
04-01-96 l
Eidereend
03-12-95 2
27-12-95 1

Golfterrein AMC AST
2e Diem VOD
Poppendammergouw WWA, FVI
->N Osdorperbinnenpolder PDR
Sloterplas thv bastion Oostoever PMA
Osdorperbinnenpolder JBL

Osdorper binnengracht RVL
Osdorpergracht PMA

Nieuwe Meer PTA

IJmeer NZI
Korte Ouderkerkerdijk/Spaklerweg
aanwezig tot l0-l-96

coo

12-0l-96 1 Oosthavens Vy'WA
Kuifzaagbek
Tot eind januari was een vrouwtje aanwezig in een wak aan de
Valentijnkade thv de Molukkenstraat. Ook waargenomen Amster-
dam-RijnkanaafBovendiep. RVL, WWA, NZI
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Nonnetje
Totaal zijn er 55 waamemingen binnengekomen. Zij waren bijna
overal aanwezig waaÍ nog open water was. Hoogste aantallen: 13-
1-96 80 IJmeer en 244 Vijftroek, 27-l-96 100 IJmeer thv Ballast
Middelste Zaagbek
28-12-95 I lJmeerlVijfhoek WWA
10-01-96 1 Vijfhoek NZI
13-01-96 3 IJmeer thv De Krijgsman VOD
13-01-96 1 Vijfhoek VOD
18-42-96 2 Mobil West. havengeb. NZI
24-02-96 2 Noordzeekanaal thv Buitenhuizen IBL
Grote Zaagbek
Ook deze soort werd overal waargenomen waaÍ nog open water
was. Hoogste aantal 330 exemplaren in het Amsterdam-Rijnkanaal
op 6-2-96.
Rosse Stekelstaart
06-01-96 1 Ouderkerkerplas JBL
Rode Wouw
07-12-95 I ->Z V/estelijk Havengebied ' bij Heining

Nicole de Rop med. PMA
20-12-95 I Oosterpa*IZMA Moolenbeek med. RVL
27-02-96 1 ->\ry Gaasperzoom VOD
Bruine Kiekendief
09-12-95 I Bamegat jagend NZI
Blauwe Kiekendief
A3-n-95 1 Poppendammergouw NZI
04-12-95 I Excursiepad PMA
Al-l2-95 1 ->W Ruigoord DTE, MBO
06-01-96 1 De Batterij PTA
06-01-96 1 De Batterij PDR
A7-0l-96 I Durgerdam NZI
12-0l-96 I Schiphol-oost JBL
31-01-96 1 ->NO Sloterplas oostoever thv bastion PMA
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09-02-96
Lt-o2-96
lt-02-96
22-OZ-96
26-o2-96
26-A-96
29-42-96
IIavik
De gehele winter waren tot 2 exemplaren aanwezig in de Oeverlan-
den Nieuwe Meer A'damse Bos. PMA, PDR. PTA

Osdorperbirrnenpolder op prooi PDR
Bullewijk AST
Burg Colijnweg A'clamse bos PTA
->N Aalsmeerdijk Schiphol oost PMA
Oosteinderpoel PMA

Raadhuisstraat RVL

I Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer PTA

Diemerzeedijk CCR
Diemerzeedijk CCR

5 Uiterdijken PDR
I Schiphol PSC
aanwezig Schiphol VOD
4 Fokkerweg Oude Meer PMA

Gaasperplas zuid oever biggend VOD
't Gein thv Bijlmerlust AST
Flevopark CCR
Vondelstaat in binnentuin Toon Dekkers med.
VOD

Schiphol Aalsmeerbaan PMA
Diemerzeedijk CCR
Poppendammergouw NZI
Diemerzeedijk jagend VOD
Bloemendalergouw NZI
Excursiepad PMA
Excursiepad PMA

16-10-95
02-t2-95
30-01-96
a9-o2-96
22-02-96
Sperwer
08-12-95
Smelleken
30-01-96
Slechtvalk
26-t2-95
07-01-96
Patr[is
20-tt-95
25-12-95
02-02-96
22-02-96
lVaterral
19-12-95
28-t2-95
o2-ot-96
oz-ot-96

i

I
I

I
I
I
I
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03-01-96 1 Flevopark CCR (iet zich voeren met kippe-
maagies).

En vele waarnemingen uit het Oeverland Nieuwe Meer A'damse
Bos.

Scholekster
13-01-96 1 IJ-eiland VOD
13-01-96 I Bovendiep VOD
26-02-96 1 Bamegat V/WA
29-02-96 1 ->W Nieuwe Meer PMA
Goudplevier
O3-12-g5 9 De Munt Vy'aterland NZI
Kemphaan
29-02-96 I Gein en Gaasperpolder rondvliegend tussen
110 kieviten VOD
Houtsnip
t6-12-95
L7-t2-95
24-t2-95

26-t2-95
27-12-95
27-12-95
27-12-95
27-12-95
28-12-95
28-t2^95
29-12-95
3t-t2-95
04-01-96
06-01-96

I
I
I

I
I
I
I
1

2
1

1

1

3

I

Westgaarde JBL
Gaasperzoom VOD
Geitenboerderij A'dam,se Bos langsvliegend
TLE
Achter AMC WSC
Vijfhoek + DTE V/WA
Anna's Hoeve Watergraafsmeer JHE
Gaasperzoom VOD
->ZW Vijfhoek WWA
Fort Nichtevecht AST
De Hoge Dijk WSC
Excursiepad PMA
Gaasperzoom VOD
Oeverpark Nieuwe Meer PDR
Herengracht 497 in tuin gevangen door kat.
DCO
A'damse bos bij Excursiepad FVE
Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer JBL

o7-01-96
07-01-96
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15-01-96 1 Gaasperzoom VOD
Grutto
25-02-96 2 ->N Gaasperzoom VOD Eerste waaureming.
Zwatie Ruiter
13-11-95 1 Vereenigde binnenpolder PDR
Groenpootruiter
24-02-96 I DiemerzeedijkfiJmeer NZI
Oeverloper
13-01-96 1 Bovendiep roepend VOD
Kleine Mantelmeeuw
04-01-96
1 l-01-96
23-01-96
26-01-96
l8-02-96
21-02-96
Bosuil
01-02-96
Ransuil
Westgaarde van 9-12-95 tsÍ 16-02-96 op roestplaats max 5-6 exx
JBL, PTA
IJsvogel
Tot maximaal 6 exemplaren Diemerzeedijk/Vijfhoe(PEN Centrale.
07-12-95 I Gaasperzoono/Gein ttr VOD
08-12-95 I Nieuwe Meer/aanlegsteiger Meerlanden pTA
23-12-95 1 Gaasperzoory'Gein III Ger Blankers med.

VOD
24-12-95 1 A'dam Rijnkanaal thv Nieuwe Diep DTE;

MBO
28-12-95 I Nieuwendammersluis gepakt door kat. WIVA
Grote Bonte Specht
14-02-96 I Herengracht 530 in tuin Mw Goldstein mede.

PMA

1

I
I
I
I
1

Korte Ouderkerkerdijk/Spaklerweg COO
Korte Ouderkerkerdij(spaklerweg COO
Korte Ouderkerkerdij(spaklerweg COO
Korte Ouderkerkerdijk/Spaklerweg op ijs COO
Schiphol-rijk PTA
->ZW Gaasperzoom 2e § VOD

Jan Vroegopsingel roepend PMAI
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Boomleeuwerik
Van 14-11-95 tot en met 8-1-96 waren tot 20 exemplaren aanwezrg
op de Vietnamweide JFR, PMA, TLE, FVE
Veldleeuwerik
26-02-96 130 Bloemendalergouw NZ
Waterpieper
Tot 20 exemplaren op de slaaplaats in de Oeverlanden Nieuwe
Meer A'damse Bos
L6-12-95 25 Pen centale CCR, NZI
16-12-95 51 Zuiderwoude/Uitdam WïVA, FVI
17-12-95 7 Weiland Opslag Ballast VOD
23-L2-95 13, Bamegat NZI
29-12-95 7 Uitdam WWA
13-01-96 2l Weiland Opslag Ballast VOD
13-01-96 13 Omgeving Uitdam WIS/A, FVI
30-01-96 I Gronddepot PEN centrale WWA
18-02-96 13 Homweg NZI
22-02-96 1 rJ/eiland Opslag Ballast VOD
22-02-96 4 Haven Ballast op dijk VOD
26-02-96 6 Uitdam WÍWA
Oeverpieper
L2-Ol-96 I Oranjesluizen WWA
Grote Gele Kwikstaart

N. Broekhuysenweg/Haarlemmerweg TDI
Anna's hoeve Watergraafsmeer JHE
Reynier Vinkeleskade TLE
Ouderkerkerptas JBL
Osdorperbinnenpolder JBL
Korte Ouderkerkerdijk/Spaklerweg COO
Korte Ouderkerkerdijk/Spaklerweg COO

Ik heb de indruk dat er meer Pestvogels zijn waargenomen dan bij
mij gemeld zijn. Wil iedereen zijn notities en/of geheugen raadple-

02-12-95 1

t2-12-95 1

t9-12-95 I
06-01-96 I
t2-ot-96 I
15-01-96 I
16-01-96 I
Pestvogel
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gen en zijn Pestvogelwaarnemingen alsnog naar mij toe zenden.
05-01-96
20-ot-96
24-01-96
28-01-96

30-01-96
06-02-96
09-42-96
09-02-96

22-02-96

Zwarte Roodstaart
24-A-96 1

Kramsvogel
25-Ot-96 150

2
4
6
6

I
2
1

1

I

Middelpolder DCO
VTC De Bretten TDI
Karel Lntsylaan CCR, PMA
Amstelveen rWestelijk Halfrond F.H. vd Veen
med. FVE
Boelelaan t.o. VU PDE
Europapleiry'Graafschapslaan V/WA
P. V/iedijk heemtijn J. Liedermooij med. JBL
G.v.Lierstraat 32 in hrin. G. Liedermooij med.
JBL
Wisseloord/Gein III ElIy Desmit. Tot tenminste
l5-3-96 VOD

Kadijksplein WWA

Dwaze Moedersplein Asd Osdorp PDR (hoog-

ste aantal)

Westgaarde eerste zang gehoord JBL

Overdiemerweg VOD
MCA TDI
->ZW Excursiepad PMA
Camping Uitdam + F. Visbeen IWWA

Diemerpolder RVL
Verlengde OokmeerweglWisentkade tot eind

->O Excursiepad PMA
Haven Ballast VOD
Verlengde Ookmeerweg/Wisentkade JBL

Diemerzeedijk DTE, MBO

Zanglijster
25-02-96 I
Grote Lijster
r7-r2-95 1

05-01-96 1

1r-01-96 2
l3-01-96 2
t4-aL-96 I
t4-or-96 I
febr JBL
18-01-96 2
22-02-96 1

25-02-96 2
Zwartkop
27-t2-95 I
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28-01-96 3 Homweg/Austaliehaven wsch 5-6 exx in ieder
geval 3. NZI

Tjiftjaf
03-12-95 I Diemerdammersluis CCR, NZI
07-12-95 I Gein Itr VOD
08-12-95 I Westgaarde JBL
2l-12-95 1 GeinmVOD
27-12-95 3 Diemerzeedijk Mogelijk Ph.c.tristis op grond

van roep DTE, MBO
06-01-96 4 Diemerzeedijk NZ
I2-OL-96 I Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer JBL
2L-Ol-96 I Vijftroek NZI
Vuurgoudhaantje
03-12-95 1 Diemerzeedijk NZ
09-12-95 1 Diemerzeedijk NZ
L5-12-95 2 Meerzicht PMA
18-12-95 aanwezig Excursiepad PMA
27-12-95 I Diemerzeedijk DTE
27-12-95 2 Diemerzeedijk V/WA
06-01-96 2 Diemerzeedijk NZI
07-01-96 I A'damse bos bij Excursiepad FVE
14-01-96 I Diemerzeedijk NZI
15-01-96 I Excursiepad PMA
24-Al-96 I Openluchttheater A'damse bos JFR

28-01-96 I Millingenhof parkeerplaats PSC

09-02-96 I J. Ligthartstraat 37 in tuin PDR
Baardmannetje
Ll-12-95 aanwezig Excursiepad PMA
2l-l}-95 1 Groote Braak PDR
27-12-95 2 Vijfhoek WWA
3l-L2-95 I Ruigoord gehoord DTE, MBO
14-01-96 3 Diemerzeedijk NZI
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Witkop (pige) staartmees
Een staarfrnees met een witte
Sloterpark PDR.
Kuifmees
09-02-96 1

Boomklever
27-12-95 2
29-OL-96 1

07-02-96 1

Roek
30-12-95 2
a4-02-96 3
15-02-96 4
Bonte Kraai

kop was op 29-01-96 aanwezig in het

Herengracht 530 in tuin Mw Goldstein med.
PMA

Annas Hoeve 
.Watergraafsmeer 

JHE
Beatrixpark PDE
Flevopark IW"WA

Overdiemerpolder CCR, SCR
Achter het AMC WSC
Tafelbergweg Asd-ZO WSC

->W Holysloot NZI
Bloemendalergouw NZI
Poppendammergouw WWA
Diemerzeedijk CCR, SCR
Poppendammergouw WWA, FVI
Bloemendalergouw NZI
Bloemendalergouw NZI
Poppendammergouw PSC
Poppendammergouw \ryWA, PSC
Poppendammergouw NZI
Poppendammergouw NZI
Poppendarnmergouw lV WA
Bloemendalergouw NZI

09-12-95
t6-12-95
29-12-95
30-12-95
13-01-96
14-01-96
2t-ot-96
28-01-96
28-01-96
03-02-96
tt-02-96
26-02-96
26-02-96
Ringmus

1

5

l4
I
4
I
2

I
I
1

3

3

5

Westgaarde gehele maand december 95 aanwezig tot max 75-100
exx JBL
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Keep
Veel waarnemingen uit het Amsterdamse Bos. Daarbuiten:
06-01-26
09-12-95
05-01-96
20-ot-96
29-Ot-96
tl-02-96
Putter

Westgaarde JBL
WestgaardeflMisentkade JBL
Westgaarde JBL
Westgaarde JBL
Sloterpark PDR
Ringdijk/C. Drebbelstraat DLU

08-01-96 32 Jachthaven Onklaar Anker PTA
08-01-96 31 Oeverlanden Nieuwe Meer PDR
09-01-96 20 Jachthavenbos PTA
23-0l-96 aanwezig Excursiepad PMA
Sijs
09-12-95 1 V/estgaarde JBL
26-12-95 30 Ringvaart boskant PTA
04-01-96 aanwezig Bakkerslandje PMA
11-01-96 aanwezig Nieuwe meer uitzicht oost PMA
12-0l-96 aanwezig Sportpark Ookrneer gehoord JBL
18-01-96 aanwezig Koenenkade PMA
31-01-96 18 Wisentweide PTA
Frater
ZO-12-95 50 Osdoper binnenpolder PTA
06-01-96 40 De Batterij PTA
06-01-96 40 De Batterij PDR
12-0l-96 1l Panamakade WV/A
23-02-96 19 Oude Meer Schiphol WWA
Barmsijs
Veel waarnemingen uit het A'damse Bos. Daarbuiten:
17-12-95 8 De Hoge Dijk WSC
28-12-95 aanwezig Vijfhoek WWA
02-01-96 aanwezig Vijftoek VOD

1

1

2
I
I
I
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Goudvink
10-01-96 1

25-U)-96 I
Sneeuwgors
27-t2-95 1

12-01-96 3

De waamemingen werden
ontvangen van:
AST Adry Streefland
CCR Claudie Crommelin
COO Cees van Oostveen
DCO Dana Corstandse
DLU Dick Lublink
DTE David Tempelman
FVE Frans vd Veen
JBL Jan van Blanken
JFR Johan Frieswijk
JHE Joop van Helvoort
JOE Jan Hendrik van Oers
KST Karel Straaftnan
MBO Mieke Bon

Gaasperpark roepend VOD
Gaasperzoom roepend VOD

Diemerzeedijk oostkant overvliegend DTE
Panamakade WIVA

NZ Nirk Zijlmans
PDE P. Derks
PDR Piet de Droog
PMA Paul Marcus
PSC Peter Scholten
PTA Paul Tak
RVL Ruud Vlek
SCR S. Crommelin
TDI Teun van Dijk
TLE Theo van [,ent
VOD Vogeloverleg Diemen
WSC Will Schep
WWA Willem vd Waal
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BOEKBESPREKING

Jan Hendrik van Oers

Dana Constandse: Zout op de staart. Vogelverhalen. Met tekenin-
gen van Paul J. Marcus.
Amsterdam: Wereldbibiliotheelq 1996. 143 blz.

De Amsterdamse Vogelwerkgroepleden mogen van geluk spreken.
Dana Constandse heeft een aantal van haar vogelverhalen gebun-
deld. Een aantal van die verhalen waren eerder in de Gierutal;uw te
lezen. Maar het boek is niet alleen een handig bewaar- en naslag-
werk dat is verschenen. Het is meer. EÍ staan meeÍ verhalen in,
dan de werkgroepleden in hun blad hebben kunnen lezen. En de
verzameling van verhalen heeft een eigen werking.

Eerst de verhalen. Die zijn een aubade aan 'alledaagse vogels' en
het genoegen van kijken naar vogels. Op een heel eigen wijze
worden de vogels zelf aan het woord gelaten. Op zichzelf onmoge-
lijk, maar de verhalen proberen een beeld te geven van vogels
zoals zE zich laten zien. Er wordt in heldere taal beschreven wat
plaatsvindt. Tnnder verklaringsmodellen of zelfs de behoefte
daartoe - en dat is ook wel eens prettig. Gewoon genieten van
vogels, dus. De verhalen van Dana geven de lezer de mogelijkheid
dat in de luie stoel te doen.

De verhalen geven ook aan dat vogelen eet zeoÍ individuele
bezigheid is. Ikzelf ben nogal een deterrninatie-freak en dan is het
een schok om te lezen:

De zee komt hier niet tot de dijk Op de smalle strook
slib is nergens beweging van vogels. Toch, #n eenzame
steltloper. Ik pak mijn kijker niet eens meer, want voor
mij lijken ze toch allemaal op elkaar, die lopers en
ruiters.
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Dana speelt trouwens wèl meer de onnozele vogelaar, die het
allemaal niet zo weet. Maar niet heus... In andere verhalen blijkt ze
zich voor meer te interesseren dan alleen het aanschouwelijke van
vogels. Zo veegt zij kort, bondig en wetenschappelijk consciëntieus
alle bezwaren tegen de Ekster van de vloer. (Volgens mij is Dana
een Pica-liefhebster. )

Vlak nadat ik het boek had gelezen vond ik die inhoudelijke
inconsistentie wat irritant. Maar wat later blijk ik die inconsistentie
het meest redengevend voor de verzameling van Dana's vogelver-
halen te vinden. Per verhaal kan immers maar een beetje verteld
worden. De bundeling geeft de gelegenheid over meerdere zaken te
verhalen. Daarbij komt het voor dat de ene ervaring niet overeen-
stemt met de andere. Dat de ene vogel als onduidelijk grijs vogeltje
afgedaan wordt en de andere bestudeerd. En dat komt op mij over
als een volledig te begrijpen gebrek aan consistentie. Of in ieder
geval als iets wat overeenkomt met de praktijk van het vogelen. En
nu eens niet het ideaal.

Laten wij hopen dat Dana niet ophoudt met schrijven en in de
Gierzwaluw haar verhalen blijft publiceren. (Wat mU betreft niet
alleen verhalen over Amsterdamse vogels.) Verder hoop ik dat paul
Marcus, nu hij redactielid is, meer van zijn tekeningen in de
Gierzwaluw zet. De tekeningen in het boek zijn een aparte afslui-
tende vermelding meer dan waard. 7n zíjn impressionerend. In
sterke lijnen worden de vogels tot hun essentie verheven. Bijna net
zo mooi als de echte.

49



De Giemvaluw 34 (1996), nr. I/2

BROEDSUCCES BOOMVALK BOVEN STADSRUMOER

Mieneke en Bert Kamp

De Burgemeester Roëllstraat is een drukke verkeersu/eg in Amster-
dam Slotermeer, die op de rondweg aansluit. De straat wordt
gekenmerkt door jachtende verkeersstromen, tu/ee trambanen, een
tramhalte en twee bushaltes en een school met honderden leerlin-
gen In de pauzes en na schooltijd is er veel lawaai te horen van
brommers, auto's en schreeuwende jeugd. Vogels die het wagen te
broeden temidden van dit stadsrumoer en daar ook nog nu en dan
op prooien jagen, kun je toch wellicht ook tot de cultuurvolgers
rekenen.

Eind juni 1995 kwamen wij van vakantie terug. In de loop van
juli hoorden we steeds vaker roofvogelkreten rond de school, die
wij toeschreven aan Sperwers of Torenvalken die in de buurt waren
gesignaleerd. Ook Boomvalken waren nu en dan wel overvliegend
gezien, maar er was reeds een broedpaar ongeveer een kilometer
van onze flats in een ruig gebied,

Gebrek aan ervaring was er de oorzaak van dat wij bij onze flats
niet direct aan Boomvalken dachten. Totdat onze flatgenoot Lam-
meÍ van der Veen ons begin augustus tipte dat een boomvalken-
paar bij de school verrnoedelijk twee jongen had. Inmiddels waren
de geluiden uit de hoge populieren in intersiteit toegenomen én
zagen wij de Valken ook heen en weer vliegen. In augustus - de
school had de deuren gesloten voor de grote vakantie - waren
steeds yaker de twee juvenielen te zien, die op hoge posten
uitkeken naar een oudervogel die een prooi aanbracht. Zij zagen op
grote afstand de prooidrager reeds naderen, waanu schrille kreten
de prooioverdracht markeerden. Prooien werden geplukt op het
schoolgebouw of op een daamaast liggende hoge flat. Wij konden
niet nagaan welke soort kleine vogels werden gevangen, evenmin
of er ook insecten (bijvoorbeeld libellen of vlinders) werden
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aAflgevoerd. Wij zaten eerste rang: vanuit onze zitkamer konden
wij de prooi zien plukken, de veeÍjes verwaaiend in de wind, want
rond de flats zijn bijna altijd luchtstromingen. De jongen zaten
zelfs nu en dan op de dertiende woonlaag, op de galerij voor de
woningen, nauwelijks gestoord. Het was immers vakantietijd.
Zwervende kauwen en eksters namen af en toe een kijkje op het
hoge dak. Ze probeerden restanten van prooien 0e verschalken,
maar werden meestal door de oudervogel verjaagd.

Midden september begon de school weer en op 17 september
waren wij voor de laatste maal getuige van prooioverdrachten,
poetsende en rustende juvenielen op hun hoge uitkijkpost. De
volgende dag was de familie definitief verdwenen.

Wij bespraken dit toch wel spectaculaire broedgeval met enkele
ervaren vogelaars. Ook zij hadden wel eens broedgevallen in
rustige buitenwijken van dorpen en steden vastgesteld, maar in mei
en juni was daarvan nog niet veel te merken. Pas als de jongen
waren uitgevlogen en later in de zomer luidruchtig van zich lieten
horen, kon een geslaagd broedgeval worden genoteerd.

Mieneke en Bert Kamp
Burg. Hoggu ershaaÍ 2'7 I
1064 CP Amsterdam
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oNTVANGEN LTTERATWR WINTER/VOORJAAR 1996

Ruud Ylek

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal over de avifauna en ornithologie
van Amsterdam en omstreken

A. Beintema, O- Moedt & D, Ellinger, Ecolngische Atlas varu de
Nederlandse Weidevogels, paragraaf 7 -7. Noord-Holland. p.
184-186 (kopie).

Bureau Stadsecologie Amsterdam, Ecolagisch advies Zorgvlied
Rapport m. 038, januari 1995.
Bevat opgave-n van broedgevallen van Buizerd (1984), Speiwer (1994),
Houtsnip (1985), Bos- en Ransuil, Kleine Bonte Spechr (1987), Groene
Specht ('onregelmatig'), Zwarte Specht (solitaire vogel april-juli 1985;
contra Melchers & Daalder 1996: 137), Oeverzwaluw (1988) en Boomkle-
ver. De bron en nadere documentatie van deze bijzondere broedgevallen
ontbreken echter geheel in deze rapportage; ze stoelen voomamelijk op
posthume, mondelinge mededelingen van terreinbeheerder B. Veldhuisen
aan stadsecoloog M. Melchers (1989/1995).
Deze lijst is ook afgedmkt in E. Kurpershoek & H. van den Berg, Zorg-
vlied. De geschiedenis van een begraafplaas. Uitg. D'Arts Amsterdam
1996?, appendix 4, p. 107.

Bureau Stadsecologie Amsterdam, Ecologische verkenning Noord/-
Zuidlijn - Beatrixparlc. Rapport nr. 048, oktober 1995.
Onder de 35 soorten broedvogels van het Beatrixpark wordt ook de
Nachtegaal opgevoerd als broedvogel (?).

D. Constandse, Zout op de staart Vogelverhalen. Uitg. Wereldbi-
bliotheeh Amsterdam I 996.
Verhalenbundel van de onlangs afgetreden VWGA-secretaris met verhalen
over vogels in Amsterdam, w.o. Stadsmerels, Futen, Patrijzen en het tellen
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van GieÍzwaluwen. Zie voor een bespreking MaaÍen 't Hart in ilRC
Handelsblad van 22 maart 1996, Cultureel Supplement p. 5.

Th. Dammen, Warm onthaal gierzwaluwen. De Pijpkrant 26e jrg
nr. 2, special Natuur en milieu in De Pijp. maart 1996.

H.W. Fischer, Zes onvergetelijke ontmoetingen met Dr. Jac. P.

Thijsse in huize "Binnenduin" te Bloemertdaal in de oorlogsjaren
1942-1943-1944. Eigen uitgave, De Koog, Texel, febr. 1996.
Nadere uitwerking, in het kader van het Thijsse-jaar 1995, van de pelgri-
rnage.s van Fischer & I-adigas naar J.P. Thijsse te Bloemendaal (t jan.

1945), waarvan het manuscript zich bevindt in het Heimans &
Thijsse-archief.

De Groenbewuste Ansterdanmter (lVN Amsterdam) l6e jrg. nr. l,
maart 1996.
- Werkgroep Natuurtuin de Wiedijk (1995), Osdorp. I p. Grote Bonte

Specht en I p. Grauwe Vliegenvanger. 5 jonge Torenvalken vlogen uit.
Verdere vermeldenswaardigheden: Bergfluiter, [Jsvogel, Gehakkelde
Aurelia, Bosspitsrnuis.

- Een nadere kennisrnaking met de Vogelwerkgroep Amsterdam. Inter-
view mel onze voorzitter Jan-Hendrik van Oers.

Groene wegwijzer Amsterdam Zuid-Oost. Kaart, uitgegeven door de

Dienst O.W. afd. T.S.-Kartografie, Amsterdam 1986.

E. Heimans, Torenvalken en Sperwers in de steden (Falco tinnun-
culus en Astur nisus). De Levende Natuur jrg. l, 1897 p.24-26,.
Over het eirrd l9e eeuwse voorkomen van Torenvalk en Sperwer in
Arnsterdam (vgl. Bol itr Melchers & Daalder 1996:67).

L.B. Holthuis, /,820-1958 Rijksnruseum van Natuurlijke Historie.
Uitgave Nationaal Natuurhistorisch Museum l-eiden.
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Bevat o.m. nieuwe biografische gegevens over de le directeur van het
RMNH, de beroemde Amsterdamse ornitholoog en vogelverzamelaar
Coenraad Jacob Temminck, in het bijzonder over zijn Amsterdaurse jaren
(L778-1834)- Zi1'n geboortehuis stond aan de Herengracht nr. 609. Holthuis
corigeert verscheidene har&rekkige onjuistheden over Temminck als
wetenschapper. Daamaast behandelt hij verschillende andere ornithologen,
werkzaam aan het Leidse natuurhistorische museum, zoals H. Sclilegel,
A.A. van Bemmelen, O" Firsch, J. Biittikofer, E.D. van Oort, G.C.A.
Junge, G.A. Brouwer en G.F. Mees, alsook de vogelschilders G.A.
Keulemans en M.A. Koekkoek (geb. Amsterdam 1873 - I 1944; vgl. ook
Voous 1995: 308-309).

J. Kloosterman & H. Vermeulen / Stedelijk Beheer, Infrastructuur,
Spon & Recreatie, De Amsterdamse pa*en, plantsoenen, heemíuï
nen, kinderboerderijen, speeltuinen en recreatiegebieden. KaarÍ,
augustus 1995.

F. van Kolfschooten, Raadsel herkomst rotskruiper opgelost. /4d
Valvas, til/eekblad van de Vrije Universiteit, 21 maarr 1996 nr. 26
p. 1. De CDNA en de Tel Advies Commissie van de CIub 450 io (in
ontbinding?) hullen zich echter in een oorverdovend stilzwijgen tegenover
het verhaal over het enige door hen aanvaarde geval op de Nederlandse
Avifaunistische Lijst, als zijnde ontsnapt uit een vliegtuigtransport (Gier-
zwaluw 33,3: 110-111). Tot nader order van de CDNA handhaaft de
Club 450 io ook de Amsterdamse Indigogors (maart 1989) op de twit-
cherslijst (zie Bulletin 2 van de Club 450 io, p. l5); want alleen met wat
escapes kan lljst-aanvoerder & CDNA-lid G.J. Steinhaus (nu met 397
soorten) nog dit jaar de magische 400 soorten in Nederland waargenomen
hebben. Lijstvervuiling is dus in het belang van afzonderlijke CDNA-
:leden.

De CDNA aanvaardde onlangs ook @ij uitzondering) de ship-assisted
Huiskraaien van Hoek van Holland; N.B. er is een mogellik
airplane?-assisted Huiskraai bij Schiphol, zomer 1994 (vgl. Dutch Birding
18: 9).
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J. Kooijmans, Lijst met vogelwaarnemingen in Amsterdam-Oost en

Waterland 1992-1996. * mogelijke escapes.

Kunstschifi 9514 (Uitg. Openbaar Kunstbezit, s'Gravenhage).
Geverfde Vogels.
- E.L.Vlieger, Melchior d'Hondecoeter 1636-1695. Samenvatring van

doctoraalscriptie (1992, Leiden) over de belangrijkste Nederlandse
vogelschilder (geb. Utrecht, woonde Amsterdam 1663-1695). Zljn
schilderij 'Vogels op een ballustrade', in het Amsterdams Historisch
Museum, toont het Amsterdamse Stadhuis op de Dam met waar-
schijnlijk de allereerste afgebeelde Gierzwaluw van Amsrerdam, 1683.

rS/. Los (Zoölogisch Museum Amsterdam), In Memoriam Ben van
Wissen (t 7 februari 1996). De nieuwe Papyrus, blad voor de
Amsterdamse bioloog en medisch bioloog, nurnmer 2, 1996 p. 6.
B. van Wissen was hoofd van de afdeling Tentoonstelling & Educatie van
het Zoölogisch Museum, en verzorgde nog afgelopen jaar een bijzondere
tentoonsteling in Artis over de uitgestorven Dodo, waarover hij ook een
tentoonstellingscatalogus publiceerde: Dodo Raphus cuculhtus. Didus
ineptus (vgl. ook Gierzwaluw 33, 3: 142)- Vóór zijn plotseling overlijden
was hij nog bezig met naspeuringen naar de eerste levende Kasuaris
overgebracht naar Amsterdam, zoals afgebeeld in Clusius' Exoticorum
libri decem, 1605.

M. Melchers & R. Daalder (red.), Sijsjes en Drijfsijsjes. De vogels
van Amsterdalrr. Schuyt en Co., Haarlem 1996.
Overzicht van de broedvogels in de regio Amsterdam 1984-1995. De
regio telde in deze periode ll8 wilde vogelsoorten als broedvogel,
waaronder 87 regelmatige en 31 onregelmatige of incidentele broedvogels.
Daarnaast broedden nog 12 van oorsprong niet-wilde soorten, terwijl van
10-12 mogelijke broedvogels de documentatie over broedgevallen niet
geheel dan wel geheel niet overh.rigt @!j 5 resp. 7 soorten).
33 auteurs, waaronder 24 leden van de VWGA leverden bijdragen, met
name R. Daalder (19 soortbeschrijvingen) en M. Melchers (9 soortbe-
schrijvingen, 142 stippenkaarten); G. Timmermans en J. van Zoest
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schreven historische en systematische inleidingen; J. Walters beschreef de
steltlopers, F. Visbeen de weidevogels, F. Vogelzang de zangvogels enl
B.J. Bol de roofrogels. Een groot aantal soort-beschrijvingen werden
daarnaast geleverd door Van der Waal, Van Uzendoorn, Van der Schot,
Marcus, Bongers, Tempelman en Groot. In de eigenlljke onderzoeksperie-
de 1984-1995 stierven 3-6 soorten uit (Strandplevier t1987, Gekraagde
Roodstaart Í1987?, Kuifleeuwerik 11995, + 3 buiten het onderzoeksge-
bied vallende Botsholsoorten; vgl. Gierzwalaw 33, 3: 122) . Daartegen-
over dienden zich 7 nieuwe broedvogels in onze regio aan (Zwartkop-
meeuw 1983, Buidelmees 1986, Havik 1986?, Grauwe Gans 1988,

Buizerd +1990, Sperwer 1992 en Kleine Mantelmeeuw 1993). Naar
schatting 40 soorten gingen in aantal broedparen achteruit (met name
steltlopers), zo'n 40 sooÍten bleven stabiel en zo'n 48 soorten namen in
aantal broedparen toe. I rr

F.F.J.M. Pieters, De dieren in de menagerie van 'De Witte
Oliphant' te Amsterdam zoals gezien door Jan Velten rond 1700.
In: K. van der Horst, P.A. Koolmees & A. Monna (reÀ.), Over
beesten en boeken. Opstellen over de geschiedenis van de dierge-
neeskunde en de boekwetenschap. Erasmus Publishing, Rotterdam
1995 pp. r79-r94.
Het betreft een menageríe op de Botermarkt, het latere Rembrandtplein.
Vanaf 1669 was hier ook de Amsterdamse vogelmarkt (vgl. J. Wagenaar,
Amsterdam in zijne opkomst enz. 1765: 4174L8). [n de menagerie waren
diverse zeldzame diersoorten te bewonderen. Florence Pieters bewaart in
de Plantage-bibliotheek het manuscript van tekenaar Jan Velten over deze
dierentuin.

M.S. Robb, Vogek aan, boven en rondom de Barentszstraat
Amsterdam (1994-1995). Onder meer Roodpootvalk l0 juni 1995,22e
geval voor Amsterdam; Zwartkopmeeuw mei 1995 voor het C.S. en
overvl. Ruigpootbuizerd 18 okt. 1994 (vroegste regio-geval).

G. Smeenk, Eerste voorjaarswaarnemtngen van Boerenzwaluw op
de Diemerzeedijk t.h.v. sluis, 1982-1996.
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Gemiddeld werd de,eerstc waarneming gedaan rond 13 april; er weid
slechts één maart-waarneming genoteerd: 30 maart 1984.
(Vgl. voor de voorjaarsfenologie van.Boerenzwaluw in onze regio H.
Ekama in De Natuur,In! jrg. 4 & 5, Aquiln 1902 & l9l2 en Ardea
1913-1919; P.B. Jansen in vgrslagen der,KNMI Studiekring voor Ecologie
en Fenologie 1951-1968, SOVON 1987:. 354, fenologie-cahie.r A.N.
Swart 1 946-1989 en het VWGA-fenologie-archief 1957-1995).

C.A. Wagenvoort (21 sept. 1920 - 23 nov. lgg5), 14 Vogetdag-
boeken 1935-1995-
- Vogelwaarnemllgen rond Walborg, Amsterdam-Buitenveldert, oktober

1965 - november.1995, Vogeldagboeken I-V.
- Vogelwaarnemingen in en om Utrecht 1935--1951, te Bilthoven

1952-1958; 2 dagboeken + 2 soortcahiers.
- Vogelwaarnemingen te Nieuwkoop, Zuid-Holland. 5 dagboeken (mei

1965 - mei 1991).
De Amsterdamse longarts en medisch onderzoeker prof. Iffagenvoort telde
en noteerde 30 jaar lang dagelijks alle vogels rond zijn Buitenveldertse
woning, waaronder nog in 1965 Kuifleeuweriken op de stoep en een

Taigaboomkruiper op de Kalf,eslaan (11.1.1986).
De dagboeken over Utrecht en Nieuwkoop zullen worden ondergebracht
in het archief van de Heimans & Thijssestichting te Amsterdam; zUn

collecties vogeleieren en schelpen zijn ondergebracht in het Zoölogisch
Museum Amsterdam.

N. Zijlmans, Een belevenis op de Diemerzeedijk. hogdier 7e jrg.
nr. l, maart 1996.
Artikel en foto-reportage over zoogdieren op de Diemerzeedijk, waaron-
der een confrontatie tussen Hermelijn en Konijn.

N. Zijlmans, diverse foto's m.b.Í. het vogelleven op de Diemer-
zeedijk en rond Amsterdam-Noord (6e serie).
Onder meer een solitair mannepje Buidelmees nestbouwend aan de
Buikslotermeerdijk, Amsterdam-Noord, eind april 1996.
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N. Zijlmans, Inventarisatie Bro edvo g els Amst erdam-Noord, l 99 5 -'
1996.
Broedvogel-overzichten van de Rothoek bij Tuindorp-Oostzaan en de

Waterzuivering Noord (1995), het Rietland aan de Nieuwendammerdirjk
en het Buikslotermeerpark. Te Nieuwendam mogelijk Roerdomp (1995)

en Buidelmees (1996).

Correspondentie. Brieven van §tichting ARCA (Federatie van Dierenop-
vangcentra, A'dam), F. DorèI, A.H.V. Eggenhuizen (met 2'afgelezen 1e

winter Scandinaafse Kl. Mantelmeeuwen sept. & okt. 1985 A'dam), K.J.
Eigenhuis, M. Fonteijn (Schuijt & Co., Haarlem), J.J. Friéswlk, F. van

Groen, prof. dr. D. de Jonge (Noordwijk), M.n. ae JongE'(met eileggen-

de Fuut op ansichtkaart en foto'§ van Buidelmees), G.O. Keijl, P. Kollee

@ureau Stadsecologie Gemeente Amsterdam), J. Kooijmans. mevr. Dr.
A. van der Lee-Bijlsma (Numansdorp), P.J. Marcus, M.S. Robb @din-
burgh, Schotland), J.Th. Schltiter (Huizen), L. Salvati (I-IPU, Rome), P.

vanl §cheepen (WUk bij Duurstede; met aanvullende waarnemingen van

max. I I Uslandse Grutto's blj Vinkeveen 5-12 april 1994), L. Stuijt
(Koningsbosch, Limburg), prof. dr. K.H. Voous en H.J. Wight (Gronin-
gen).

II. Milieuberichten over de regio

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdam) nr- 1, januari

t996.
- Toekomst Ruigoord voor Europese Hof. Aanleg van Afrikahaven is

tenminste 1,5 jaar uitgesteld. De Raad van State adviseerde het

Europese Hof te vragen of er een Milieu-effectrapportage uitgebracht

moet worden over het bestemmingsplan. Het is waarschijnlijk dat het

Europese Hof dat inderdaad noodzakelijk vindt. Aanleg van de nieuwe

haven zou hierdoor tot >2000 uitgesteld moeten worden.
- Belangenvereniging Brettenzone Natuurltk opgericht. Inlichtingen bij:

S. Bartlema, Spaarndammerdijk 715, 1014 AE Amsterdam.

Bosbericht (personeelsblad Stedelijk Beheer, Amsterdamse Bos) nr
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- Beknopte rapportage over de verbreding van 2,2 km. Bosbaan yan 92
m. naar 118 m. (+ 26 m.). Als milieuconcessie komen er 1200 m.
plasberm en 500 m. rietland. Ca. 400 bomen worden ervoor gekapt. 2
Bosuil-kasten worden verplaatst.

- Nieuwe wildernis in het Amsterdamse Bos. 250 ha. van de 935 ha.
wordt omgezet in zelfregulerend natuurbos.

Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Onrwerprapportage
Diemerpark. Concept. December 1995.
Als onderdeel van het Uburg-project wordt een deel van de vuilstort op de
Diemerzeedijk omgezet in park, terwijl de eigenlijke gifbelt een natuurbe-
stemming krijgt. De vuilstort en gifbelt worden door een *20 m. diepe
en 2,5 m. hoge damwand gei'soleerd.

H. Donkers, Vijftig gulden voor een kievitsnest. NRC Hantelsblad
4 april 1996, bijlage p. 5.
Controleur F. Visbeen van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Waterland zal steekproefsgewijs 2x per seizoen de opgegeven legsels
controleren, tegen fraude door dubbeltellingen. Voor een Kemphaannest
wordt namelijk zelfs / 350,- uitgekeerd.

N.M. Groen, Natuur wordt niet gemeten in kilo's. de Voll<skrant 3

april 1996.
Ons lid Niko Groen argumenteert tegen privatisering van de weidevo-
gelbescherming door middel van natuurproductiebetaling.

Noord-Hollandse Milieu (Milieufederatie Noord-Holland) jrg.'96
nr. 1, maart 1996.
- Amsterdam kleedt bodemsaneringsbeleid uit. Voortaan is nieuwbouw

mogelijk op ernstig vervuilde grond. In de gemeentelljke notitie wordt
de Volgermeerpolder niet één keer genoemd. De milieubeweging
vreest dat een schone Amsterdamse bodem geheel uit het zicht ver-
dwijnt.
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Beroep tegen uitbreiding Schiphol. Vijf milieu-organisaties vragen bli
de Raad van State om vernietiging van het regeringsbesluit tot uitbrqÈ
ding van §chiphol. Dit vanwege de grotere luchtvervuiling en de
uitbreiding van de geluidshinder.

Special Natuur en milieu in de Pijp. Pijpkrant 26e jrg. nÍ. 2,
maart 1996.
Naar aanleiding van de geslaagde proef in de Lijnbaansgracht wil de
werkgroep Natuur en Milieu de Pijp nu ook' floatlands' in de Boeren-
wetering, ter verbetering van de waterkwaliteit.

III. Ontvangen regionale vogeltijdschriften februari - april 1996

Boomblnd (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek) jrg. 8, nr. 1,
febr. 1996.
- Waar liggen de mooiste Nederlandse bossen? Uit IBN-rapport blijkt dat

slechts l% van onze bossen nog enigszins representatief is voor een
natuurlijke bosgemeenschap. Van alle 33 onderscheiden bosge-
meenschappen zijn er l0 'A-locaties' vastgesteld.

Boomblad jrg. 8, nr. 2, april 1996.
- Hoge ganzenschade akkerbouw in strenge winters. Begrazing is echter

niet altijd nadelig voor de boer.

De Duinstag (VWG Katwijk) 10e jrg. nr. 4, maart 1996.
- Ross' meeuw langs Katwijk, 15 november 1995 (: ad. winter ex. van

IJmuiden 7-ll nov. '95). 7e geval voor Nederland.
- Jan van Gent neemt fiets in. Jonge Jan van Gent vliegt op Katwijkse

boulevard Fletser van fiets en neemt daarop plaats. (foto's).
- Jaaroverzicht vogels in en om Katwijk 1995. Een jaar vol extreme

rariteiten in Katwijk. Totaal werden 247 soorten gezien.

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) 2íejrg. nr. 1, maaÍ 1996
verslagen van projecten in 1995:
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Kerkuilen in Twente. Topjaar was 1990 met 70 p., in 1995 terugval ror
46 p.; per paar vlogen 3,6 jongen uit.
Gierzwaluwproject Twente 1995- Naar schatting 900 p., nog weinig
bezetting van alternatieve nestgelegenheid.
IJsvogel en Grote Gele Kwik in Twente. 45-50 territoria van Usvogel
en 50-60 van Grote Gele Kwik.
Bosvogelonderzoek in Twente 1995. Sterke achteruitgang van 9
soorten, door verdroging ten gevolge van landbouw.
Kolonievogels in Twente. Ruim 1800 p. Roeken.
Zeldzame broedvogels van Twente 1995. l0 p. Geoorde Fuut. Op de
Sallandse heuvelrug 28 p. Nachtzwaluw.
Bijzondere soorten project niet-broedvogels 1995. Totaal 1175 door-
trekkende Kraanvogels, met name ll maart 1995 (16 groepen).

De Gieteling (Vogelwerkgroep Oost-Veluwe) jrg. 11 rrr. Z, maart
t996.
- Bijzondere waarnemingen. Pestvogels vanaf ?4 januari, met name

Deventer en Apeldoorn; 1 paar Slechtvalken, baltsend bij Zwolle.

D e Grasp ieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland
16e jrg. nr. 1, februari 1996.
- De Huiszwaluw in Noord-Holland 1995. Totaal minimaal 3568 p.,

waarvan 236 p. rond Amsterdam en 350 p. in Waterland (waarvan 110
p. Monnickendam). Dus 1/6 deel van de Noord-Hollandse populatie
broedt in onze regio. Van de gehele Nederlandse Huiszwaluwpopulatie
van +117.000 paren broedt slechts 37o in Noord-Holland.

- Weidevogelbescherming; vrijwilligers en boeren. Twee problemen:
natuurproductiebetaling van nesten versus nestbescherming met behulp
van vrijwilligers, en kuikenbescherming. Na het broedseizoen 1996
komt er een evaluatie van het nieuwe systeem.

- De verspreiding en de opkomst van de Bosuil, vooral in de
N.Hollandse duinstreek russen Wijk aan Zee en Schoorl. Lichte
achteruitgang van max. 120 p. (1992) naar ruim 80 p. (1995), mogelijk
ten gevolge van de komst van de Havik.
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De Grurtur (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 20e jrg. w. l,
februari 1996.
- Nieuwe soorten ontdekt. In Brazilië een nieuwe Vliegenvanger Phylo-

scartes beckeri, in Ethiopië een Nachtzwaluw C. solala en de Mascare-

ne Pijlstormvo gel P. atrodorsalis.
- Verslag broedvogelinventarisaties Zaanstreek 1995. 15 p. Roerdomp, 2

p. Porseleinhoen, Klein Waterhoen (de Reefl, Kleinst Waterhoen
(Wormer- en Jisperveld), Geoorde Fuut (broedpoging Twiskepolder),
Grote Karekiet (t-2 p. Twiske). 29 p. Bruine Kiekendief, 7 p. Zomer-
taling en 0 p. Buidelmees (2 p. in 1994), 773 p. Rieaangers, 35 p.
Kemphaan en 22 p. Watersnip.

De Grutter 20e jrg. nr. 2, april 1996.
- Discussie over de Nijlgans. De meeste auteurs zijn tegen vogelvrij-

verklaring, en voor de multiraciale vogelsamenleving.
- Actuele iaformatie over naftrurlijk boeren in Waterland, door F.

Visbeen.
- Snippers. Middelste Zaagbek broedend op Griend 1995; adulte Zee-

arend in Limburg winter 1996.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 30 nr. 1, maart
t996.
- Jaarverslag VWG het Gooi. 14 territoria van Steenuil.
- Achteruitgang van de Huismus? Eerste vestiging Z. Limburg ca. 4000?

voor Chrisils. Nog steeds een onbeschermde soort.

De Korhaanjrg. 30 nr. 2, april 1996.
- Eempoldertellingen in 1995. In totaal werden 5650 Kleine Zwanen

geteld, tegen 3378 in 1994 en 8096 in 1993.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 39e jrg. nr. l, februari 1996.
- Vogelinventarisatie van de wijk Hooggraven in Utrecht (voor- en

naoorlogse nieuwbouw). 45 soorten broedvogels waaronder I p.

Vuurgoudhaan en 2 p. Grote Lijster, 1-2 p. Sperwers, 4 p. Grauwe
Vliegenvangers.
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- Stapstenen voor Boomklevers. Verspreiding van deze standvogel is te
bevorderen door stepping stones-gebieden.

De Kruisbek 39e jrg. nr. 2, april 1996.
- Verslag steltlopertellingen in de prov. Utrecht, november 1994. 55.000

Kieviten, 1250 Goudplevieren en 1375 Watersnippen.
- Voorjaarsfenologie 1995. Vroege Huiszwaluw op 30 maart bij Maars-

sen.

Meerkoet (Natuur- en milieufederatie Vfierhaven), nr. 1, maart
1996.
- De winter van 199511996. 70 Witbuikrotganzen op Wieringen, 1

Witstuitbarmsijs (nieuwe soort voor deze regio). 2 Slechwatken bij het
Normerven, 2 Witwangsterns bij Den Oever op 5 november 1995.

- Roofuogels in de Wieringermeer. 37 p. Bruine Kiek, 6 p. Havik, 3 p.
Sperwer, 9 p. Buizerd, 20 p. Torenvalk, 5 p. Boomvalk.

- Uit het logboek (gedeponeerd bij vishandel, Gasthuisweg 18 Den
Oever). 54 Uslandse Grutto's 29 okt.'95 Normerven, 2 dec. 48 ex.
Den Oever, 27 dec. nog 8 aldaar. 20.000 Kanoetstrandlopers 24 okt.
'95 Normerven, Wieringen.

De Mourik (VWG Rijk van Nijmegen e.o.) jrg. 22 nr. 1, april
1996.
- Roodkopklauwier bij Nijmegen, I juni 1995.
- Aankondiging: broedvogels van de Gelderse Poort 1989-1994. In dit

gebied broedden l4l soorten, w.o. 29 Rode Lijstsoorten.
- Nieuwsbrief Kerkuilwerkgroep Betuwe-oost. 1l p. rond Nijmegen

brachten 33 jongen groot,2.5 jong per broedsel.

Nieuwsbrief SOVON distia 10 en Werkgroep Vogelinventarisatie
Utrecht $fvq jrg. ? nr. I maart 1996.
- Broedvogeltelling prov. Utrecht, Gooi, NW. Gelderland. O.a. 95 p.

Purperreiger, 6 p. Ooievaars, 215 p. Zwarte Stern, 838 p. Roek, 27 p.
Krooneend, 12 p. Geoorde Fuut, 14 p. Porseleinhoen, 5 p. Kwartelko-
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ning, 9 p. Kuifleeuwerk, 26 p. Ilsvogels, 50 p. Grote Karekiet en 7 p
Raaf.

SOVON-Nieuws (SOVON) 9e jrg. nr. 1, maart 1996.
- 1995 goed en slecht jaar voor kolonievogels. Lichte achteruitgang van

Aalscholver van 20,000 p. 1993 naar 16.000 in 1995.
tn 1995 in totaal 814 p. Lepelaars in 11 vestigingen,200 p. meer dan
in 1993; 265 p. Purperreiger, toename van Roek in West- Nederland.
Achteruitgang van Huiszwaluw (-237o t.o.v. 1990).

- De Sneeuwgors, pendelaal tussen Noordpool en Noordkust. 6A% van
onze overwinteraars is van de Uslandse ondersoort insulae"

De Strandtoper (vereniging voor N"tour- en Vogelbescherming
Noordwijk) 28e jrg. nr. l, maart 1996.
- Inventarisaties van duinen en landgoederen rond Noordwijk. Sterke

achteruitgang van Veldleeuwerik van 32 p- naar 3 p.
- Inventarisaties van 5 kavels in de Amsterdamse Waterleidingduinen

1986-1995. 39-43 soorten broedvogels.

De Tringiaan (Tringa, Vogelwerkgroep Schagen en omstreken)
19e jrg. nr. 2, april 1996.
- Huiszwaluwenonderzoek 1995. Max. 240 p. rond Schagen, lichte

toename van9% ten opzichte van 1993.
- Veldwaarnemingen. Kleine Strandloper op 21 februari op het strand

(?). Vgl. voor incidentele wintergevallen van deze soort de Avifauna v.
Nederland, 1970:. 40 en SOVON 1987:.228.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 8e jrg. nr. 6, decem-
ber 1995.
- Het wetsvoorstel Flora en Faunawet (daterend van 1987!) stagneert.

Vogelbescherming dringt aan op parlementaire behandeling.
- Illegaal afschot broedende Roeken in Emmen (1995). Op last van de

gemeente werden 20 nesten doorschoten boven een markt.
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De Winterkonr./rg ryWG Castricum) jrg, 3l nr. 1, maart 1996.
- Waarneming van twee Dunbekwulpen in de duinen van Castricum op

31 mei 1992. De soon geldt als vrijwel uitgestorven.
- Roofrogels in de duinstreek van Wijk aan Zee-Camperduin 1982-1995.

Wespendief 2p. 1993,3 p. 1995, in 1995 16 p. Buizerd, 12 p. Havik
(> 1989?), 20 p. Sperwers, 8 p. Boomvalk (18 p. in 1993), 3 p.
Torenvalk (12 p. in 1993). Totaal 62 p. rootuogels.

- Bespreking van De broedvogels van Alkmaar in 1994, door Smit
Roobeek en Platteeuw (1995).

IY. Ontvangen rapporten

C.J. Camphuysen, De verspreiding van zeevogels in de Noordzee:
naar een beter begrip van patronen en verbanden. Sula lOe yg.
special issue 2-
Onder meer een miljoen Kleine Alken overwinterend ten zuiden van
Noorwegen en in het Skagerrak.

H.N. I-eys, Invenrarisatie van de Huiszwaluw en Oeyerzwaluw.
Verslag /995. SOVON, Beek-Ubbergen, febr. 1996.
In 1995 was er in de landelijke Huiszwaluwpopulatie een -23% achter-
uitgang ten opzichte van 1990. Er broeden 116.-130.000 Huiszwaluwen in
Nederland (199311995). Het aantal broedende Oeverzwaluwen in Neder-
land bedraagt 9.-13.500 p. (1992-1995).

C.N. Winter, S. Geelhoed, L. Stegeman & K. Woutersen, De trek
van kust- en zeevogels langs de Nederlandse kust in 1994. Sula
jrg. 10, special issue.
- Speciale aandacht voor de fameuze 16 september 1994, een topdag met

31.000 Noordse Stormvogels, 191 Grote, 13 Kleinste en 1567 Kleine
Jagers, I Vale, i09 Grauwe en 149 Noordse P{ilen, en 98 Vale
Stormvogeltjes,

- De trek van Duikers (1368 ex. op 6 jan. 1994 Scheveningen), Roofuo-
gels, Zwarte Zeeëenden en Stormmeeuwen-
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Zeldzame en schaarse soorten in 1994:3x een Ross Meeuw, I Kleine
Kokmeeuw, 9 Vale Pijlen.
Waarnemingen van Bruinvissen. Een voorzichtige come-back: 82 ex.
waargenomen in 1994, tegen 118 in 1980-93.

Wie bovengenoemde regionalc vogeltijdschrifrcn wil raadplegen kan die
inzien in de Plantagebibliotluek, Plantage Middenlaan 45. Voor deelname
aan de leesmap, waarin deze bladen eens per kwartaal onder leden
circuleren kan mcn zich opgeven bij He* de Groot, tet. 6414014.
Het archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam verzamch en ontvangt
graag rapportages, archivalia en elders verschenen pubticaties over vogels
en vogelgebieden in en om Amsterdam. Het is op afspraak te raadplegen
bij Ruud Vlek, Spuistraat i02, 1012 W Amsterdam, tel. 6279024.
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