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IJBT]RG

Het bestuur van de vogelwerkgroep Amsterdam heeft met veóijstering
kennisgenomen van het be.sluit van het Amsterdamse gemeentebesÀo, o-
woningbouw op het lJmeer te realiseren.

Het gemeentebestuur heeft de moeilijke taak prioriteiten tegen elkaar af
te wegen en besluiten te nemen. In het geval van IJburg is daar echter'iets
vraselijk misgegaan. vanuit de behoefte om woningbouw te realiseren in
een compacte stad is de keuze gevallen op het belangrijkste vogelgebied
van de Amsterdamse regio.

Het IJmeer maakt deel uit van een groot watercomplex - het Markermeer
- dat voor sommige vogelsoorten van cruciare betekJnis is. Het tJmeer ligt
aan een van de belangrijkste trekroutes van Nederland, niet alleen in
kwantiteit, maar vooral in ku/aliteit. Het gebied is naast enkele gebieden
in de waddenzen het soortenrijkste gebied van Nederland. Daarnaast is
het IJmeer de verbindingszone tussen de twee grote groene gebieden van
de regio Amsterdam: aan de ene kant waterrand 

"o "an 
de aidere kant de

vechtstreek en de Diemerzeedijk. Kortom, het IJmeer is vanuit omitholo-
gisch standpunt de slechtst mogelijke keus voor woningbouw in Amster-
dam-

Het bestuur van de vogelwerkgroep Amsterdam zal het Amsterdamse
gemeentebestuur van haar verbijstering kennis geven en roept haar leden
op om de verschillende actiegroepen bij hun acties tegen IJburg te steu-
nen.
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VERENIGINGSNIET'WS

Het is alweer een aantal maanden geleden dat een bijna geheel nieuw
bestuur het verenigingsjaar 199Ií is inge31qq. Zo. is er eer kersverse
redactie die het presteert dezelfde kraliteit vaq de Gierzwaluw.:.te
handhaven. ook is er.een nieuwe ploeg die de excursies gaat organiseren
en er zijn actievelinge,lr dié de lezingeqweer leven in gaÀ blazJn (zie de
data verderop in deze Gierzwaluw)

De voorzitter heeft net een verhuizing achter de rug (zie adraswijzingen)
maar heeft desondanks - samen met de voormalige spcretarisi - veel
energie gestoken in een gesubsidieerde reizende tentoonstelling over
vogels in Amsterdam, die half oktober gereed was. Deze tentoonstelling is
onder andere bedoeld om neer te zetten in bibliotheken.

Het tweede dpql van de cursus vogelherkennen begon op 23 september
en is inmiddels afgerond met een ietwat veÍregende àxcuÀie naaide pier
van IJmuiderl @ij het Kennemermeer werd een Sneeuwgon gesignaleerd).
Terwijl de pe;.uringmeester de wanbetalers maant, zet het: secretariaat een
heel nieuw §ysteem op om nieuwe leden en adreswijzigingen te
administreren. Daamaast zijn de secreta.rissgn druk bezig nretiàet beant-
woorden van telefoontjes over vogelhuisjes zonder dak in het vondelpark,
Lepelaars in de Eendrachtspolder en, Knobbelzwanen in de Arrsterdamse
grachten. Verder vragen vooral de berichten over lJburg en de
aansporingen daar iets aan te doen, veel van hun aandacht. Het tijkt wel
of alles op rolletjes loopt.

Ellen de Bruin
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BUSEXCURSIE KNI{V 23 NOVEMBER

De KNNV, afdeling Amsterdam, organiseert op zaterdag 23 november
aanstaande een dagvullende busexcursie naar het Verdronken Land van
Saeftinge en Braakman. Deze excursie wordt geleid door Ellen de Bruin
van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Belangstellenden voor deze excursie
kunnen telefonisch contact opnemen met Ellen, teL A0-6241L23.

NIEUWE EXCI.IRSIECOMMISSIE, NIE{IWE EXCURSIE§

Eindelijk is het dan zover: de nieuwe excureiecommissie, bestaande uit
Frans van der Veen en Huub Lnets, gazt binnenkort van statt met een

viertal excursies in de periode november '96 tst en met febmari 97. Voor
degenen die dit najaar de cursus vogeldeterrninatie hebben gevolgd een
goede gelegenheid om meteen hun veldkennis uit te breiden, maaÍ ook de
beginnende vogelaars willen wij vooral aanmoedigen om mee te gaan,

zodat zij nog het een en ander kunnen opsteken van de meer gevorderden.
Voor de auto-excursies geldt als vanouds dat de benzinekosten worden

gedeeld. Het verzamelpunt voor de auto-excursies blijft het Stadionplein,
tussen de twee Febo's. Het tijdstip van veruamelen is voor alle excursies
(dus ook de fietsexcursie) 7.45u, zodat wij om 8.0Ou l«rnnen vertrekken.
Aangezien alle excursies tot in de namiddag kunnen duren" raden wij aan

een lunchpakket mee te nemen. Neem ook vrat extra vr'arme kleding mee,

omdat de ervaring heeft uitgewezen dat vooral bij langdurig stilstaan de
verkleumingsverschijnselen flink kunnen toeslaan. Ook regenkleding e{of
paraplu kunnen vaak veel misère helpen voorkomen.

Nadat er eenmaal een flink gat in de dag is geslagen zullen wij waar
mogelijk een uitspanning bezoeken om even op verhaal te komen en

eventuele verdere plannen te bespreken.

Tip: Noteer de excursies die je leuk vindt meteen in je agenda en meld je
zo vroeg mogelijk aan.

De telefoonnummers zijn: Frans: (020)-6854695
Huub: (020)-6437397
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Zeuliiag 8 Cecember: Zuidwest-Friesland, auto-excursie.
In,.dit gebied bevinden zich in het najaar 'alle' soorten Ganzen en vele
andere winterse gasten. Onderweg (via de Afsluitdijk) zal er uiteraard nog
gestopt woÍden voor o.a. Gorzen. Deze keer zijn wij waarschijnlijk wat
later in de namiddag terug.
OpF" en bij Frans.

Zondag 19 januari: Waterland en Marken, fietsexcursie.
Al fietsend og-en en qren.,open houden voor wat er zich naast watervogels
zoal aandient, waaÍonder misschien een Blauwe kiekendief of een Smelle-
ken. rJ/ie op 8 decemter de Sneeuwgors heeft gemist krijgt op Marken
nog een kans. Het verzamelpunt is deze keer het Shell-station aan de
Zeeburgerdijk, vlak bij het Flevopark.
Opgeven bij Huub.

Zandag 9 fehruari : Brouwersdam, auto-excursie.
De Brouwersclam, die Goeree met Schouwen verbindt, staat garant voor
een groot aantal soorten Meeuwen, Eenden, Ganzen en Futen. Maar ook
andere bijzondeie vogelsoorten worden hier vaak gezien, zoals Steftlopers
en Flamingo. Deze laatste overwintert op de Grevelingen, het grgotste
zoutwatermeer van West-Europa, dat door de Brouwersdam van de
Noordzee wordt gescheiden.
Opgeven bij Frans.
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DONDERDAG 21 NOVEMBER,20.00 uur:
DIA-VOORSTELLING DOOR LORENZO MAGINZALI

l-orenrc. Maginzali toont ons op 21 november unieke dia's van het rijke
vogelleven aan de Hollandse kust, afgewisseld met iiooie opnarnen van
overige'wonderen der natuur. Tevens laat hij dia's zien van vbgels die hij
gefotografeerd heeft tijdens zijn trips naar ltalië.

Deze dia-avond vindt zoals gebruikelijk plaats in de Plantagozaal van het
NME-centrum, te vinden tussen Milieuboek en de Hortus, Plantage
Middenlaan 29. U kunt aanbellen bij het NME-centrum.

ADRESlryIJZIGINGEN

Nieuwe leden
T. Bouwhuis / Groenburgwal 5d / 1011 HR Amsterdam I 020-6250o16
W. Duijves / le Hehnersstaat lU2a I tO54 EG Amsterdam I O2O-61673M
J. Haalanan / Adriaanstraat 32 I 3581SG Utrecht I 030-2369175
J. Haringsma / MarathonwegZ2-Z I 1067 TT{ Amsterdam I 02U6É,29070
D. van de Heide / Matrozenhof 5 / 1018 ZP Amsterdam I 020-6230624
H. Hendriks / Weth. Driessenstraat 68 I ll07 XL Amsterdam
J. Kooijmans I Blankenstraat 118 / 1018 SG Amsterdam | 02O-4223938
N. Marin Valencia / Dijkbraak 14 | lO35 JS Amsterdam I 020-6336353
G. Meesters / Govert Flinckstraat 292-l | 1073 CH Amsterdann I 0eq-
67661t0
M. Schellekens / Ool«neerweg 275 I 1967 SP Amsterdam / 020-6195680
H. Seesing / Viottastraat3í I lOTl JS Amsterdam I 020-6717385
F.C.S. Warendorf / Henriette Bosmanstraat $ I LA77 XG Amsterdam /
020-6625018
H. \Ir'ohring / l.euvenstraat 84 I 1066 HC Amsterdam I 020-6175079
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Yerhuisd
M.H. Andriessen / Oudeschans l9-1 / 1011 KR Amsterdam / 020-623818-
4
W. Baartse / Meertruizen 14 / 1181 PC / Amstelveen / 020- @Lg7t4
C. Berende / Rombout Hogerbeetsstraat 20-l I l05Z XC Amsterdam I
020-6825069
A.J. v.d. Berg / Kempering 18761 llD4 KG Amsterdam lO2O4O2O9OO
A. Blok / Willem de Vlaminghweg 3 / 8899 AV Vlieland I O56Z-4Stt85
L Boot / Marinierskade 11 i 1018 HX Amsterdam | 020-a223120
H. Crommelin | 2e Jàn Steenstraat 65d I lO74 CK Amsterdam
(h) B.L.M. Dewez / Warmondstraar;173hs / 1058 KX Amsterdam I O2O-
6171080
K. Job / Dellaertlaan 46 I lITl HH Badhoevedorp / A20-6S99Ztl
J.H. van Oers / Warmondstraat 173hs / 1058 KX Amsterdam I O2O-
6 r7 1080

F. Parmentier / Rietsingel 6 I l44l NL Purmerend I O299-426389
J. Stam / §thagorassfiaatTg / 1093 EX Amsterdam I O2O-6931437

Opgezegd
(h) E.M. Bakker
G. Joukes
I. Koedijk-Brinkman
M. Plooij

Overleden
L. Vermeren
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13E F{OORD-HOLLANDSE VOGEI.DAG
De vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert ter gelegenheid van
haar 45-jarig jubileum in samenwerking met de samenwerkende vogel-
werkgroepen Noord-Holland de l3e Noordhollandse Vogeldag.
Datum: 23 november 1996, aanvang 9.30 uur
Plaats: IJmond Maritiem College, Kanaalstraat 7, IJmuiden.
Voor meer informatie: Thorbeckelaan 31, 1981 CH yelsen-Zuid, 0252-
520444.

LANDELIJKE DAG VAN §OVON, VOGELBE§CHERI\dING EN
NOU
Op 30 november vindt de Landelijke Dag van de SOVON plaats. Er is
een informatiemarkt met stands van diverse organisaties. Er wordt een
nieuw atlasproject gelanceerd en er worden twee nieuwe boeken gepresen-
teerd: Broedvogels van Drenthe en Europese Broedvogelarlo".- n"id"
boeken ziin te bestellen tegbn een aantrekkelijke 'Landelijke Dag-korting'.
Plaats: Stadsschouwburg Nijmegen, aanvang: 9.30 uur.
Voor meer infomratie: SOVON, Rijksstraatweg 178, 6523 DG Beek-
Ubbergen, 024-68481 I I

VOGEIJAAR - YOGELROTOPARADE 1996
Stichting Het vogeljaar schreef de jaarlijkse fotowedstrijd uit. Dit jaar
kunnen ook fotografen meedingen die geen abonnee zijn van Het Vogel-
jaar.
U kunt uitsluitend zwartwifoto's inshtren. De afmetingen moeten

minimaal 13x18 cm zijn en mogen maximaal LBxZ cm zijn. Ze moeten op
glanspapier zijn afgedrukt en mogen niet eerder elders zijn gepubliceerd
of aangeboden. U kunt maximaal vijf foto's inzenden. Venneld naam en
adresn naarn van de vogelsooÍ en gegevens over de opname. De afgebeel-
de vogelsoorten moeten in Nederland erlof België voorkomen. Nesfoto,s
worden niet geaccepteerd.
Dit jaar is er voor kleurenfotot een speciale Ektar-filmprijs beschikbaar

voor foto's die gemaakt zijn met Kodak Ektar fihn.
stuur uw lrrrsndingen vóór l-lz-L996 naar wim smeets, Bachlaan 111,
3752 HG Bunschoten, 033-2983147.
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ONDERZOEK GRAUWE GANZEN IN WATERLAND

Frank Visbeen

In Nededand neemt het aantal broedparen van de Grauwe Gans sterk toe.
De broedvogels zijn echter slechts een klein deel van de Grauwe Ganzen
die in Nederland verblijven. Tienduizenden Grauwe Ganzen trekken door
Nederland in voor- en najaar op weg naar de broed- en overwinteringsge-
bieden. In het voorjaar en zomer fungeren de oostvaardersplassen àh
belangrijke plaats voor de rui. Daarnaast blijken er in zuidwesi Nederland
steeds meer Grauwe Ganzen te overwinteren in het verdronken land van
Saeftinge.

Grauwe Ganzen worden momenteel op verschillerrde plaatsen in Europa
met halsbanden geringd. Mer dit onderzàek wil men de irekpatronen en de
onderlinge relatie tussen de verschillende voedselgebieden vaststellen
(Nordic Greylag Goose working Group, 1988). IÍr Nederland zijn op drie
plaatsen de afgelopen jaren halsbanden aangelegd: de Deelen bij Heeren-
veen, de Noorderplassen bij Almere en de scheelhoek bij stellendam. Het
betreft hier lokale broedvogels en hun jongen en het onderzoek vindt
plaats vanwege de schade-problematiek.
In YWaterland-oost is de laatste jaren het aantal broedparen van de

Grauwe Gans sterk toegenomen, namelijk van 3 in 19g9 tot bijna 70 in
1996 (visbeen, 1994). Tegelijk mer de toename van de broedparen neemt
ook het aantal overwinterende Grauwe Ganzen toe. De aantallen suggere-
ren dat de overwinteraars vogels zijn van de lokale broedpopulatie. samen
met het groeiende aantal garzen neemt de weerstand onder de veehouders
toe vanwege de landbouwschade. Met name in het groeiseizoen,, de
maanden juli en augustus, zijn de vogels niet welkom. De vogels eten
namelijk gras en zijn daarmee concurrenten van de melkkoeien.
In 1995 en 1996 is een vergrmning afgegeven voor afschot in de periode I
april tot en met 1 september (artikel 53 van de Jachtrret) en het ichudden
van eieren.
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Het samenwerkingsverband waterland (svw)t wil een oprossihg zoeken
waar zowel de natuur als de landbouw haar voordeel mee kan doen. Het
svw heeft daarom het initiatief genomen om nader onderzoek te doen
naar het voorkomen en het gedrag van de Grauwe Gans in ïlÍatedand om
inzicht te l«ijgèn in de problematiek, wat moet resulteren in een advies.

Onderzoek
Gedurende twee jaar worden halsbanden aangeregd bij de broedvogels en
jongen in wàterland-oost, De Ea,zen worden aan hei eind van de ruitijd
in familieverband gevangen (uni). Zo kunnen de ganzen individueel
herkenbaar worden gemaakt en kan hun verblijfplaats worden gevolgd.

Met het halsbandproject kan inzisful worden verlaegen in de problema-
tiek en een beleid met betrekking tot de landbouwschade en opvang
worden uitgestippeld.
Vragen die daarbij van belang zijn:
- Is de huidige populatie een standpopulatie?
- In hoevgrre.,zijn,de. broedvogels .en hrm nakomelingen verantwoordelijk
voo! d9. schade en in hoeverre veroorzaken trekvogels die schade?
- In hoeverre is er uitwisseling met Flevoland en trekt de broedpopulatie
na het vliegvlug worden naar akkerbouwgebieden aldaar?

Het project behelst de volgende aspecten:
- Gedurende twee jaar worden maximaal 50 halsbanden per jaar aangelegd
bij de broedvogels (dus totaal 100). De ganzen zuilen aÀ het eind van de
ruitijd in familieverband gevangen wordeu.
- vrijwilligers zullen wekelijks in het gebied gÍlnzen tellen en indien
mogelijk de halsbanden aflezen.
- contacten worden gelegd met veehouders, staatsbosbeheer, betrokJ<en
jagers over dit project.
- Het project zal resulteren in een advies over de Grauwe Ganzen-proble

'I Het §amenwerkingsverband waterland bestaat sinds 19g2 en wordt gevormd
door de werkgroep Jonge Boeren lvaterland, de Milieufederatie Noord-Holland,
het centrum voor Landbouw en Milieu en enkele individuele natuurbeschermer§.
Hct SVW wil agrarisch nauurbeheer en milieu bevorderen door onderzoek,
voorlichting en uitvoering van praktische maatregelen.
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matiek zodat een beleid met betrelÍ<ing tot de landbouwschade uitgestip-
peld kan worden.

Begeleiding en samenwerking
De begeleiding van het onderzoek,.het ringwerk en de centrale gegevens-
verwerking worden uitgevoerd door drs. Maarten Loonen van de-uiiversi-
Pit-rT Groningen. Hij coördineert het onderzoek naar Grauwe Ganzen in
Nederland' De eindvera:rJrroordelijkheid ligt bij het samenwerkiogru"r-
band waterland. Het project wordt gefinancierd door wcl, (waterland is
aangewezen als waardevol curtuur ranaschapl en de provincie Noord-
Holland. uitvoering vindt plaats in samenweriJng *"t à" ,""i*à"o i,
het g'"bied, staatsbosbeheer en bureau t andinricÈting Beheer Landbouw-
gronden en de wBE. Tevens is er contact met de wildschadecommissie
Noord-Holland

Medewerking
In de maand juni zijn in de buurt van de oosterpoel in waterland-oost 45
Grauwe Ganzen voorzien van een groene halsband. In totaal werden acht
volwassen vogels en 37-juvarielen geringd. krmiddels worden wekerijks
in de Zeevang en v/aterland-ooqt tellingen verricht. Het komende najaar
en winter worden niet alleen Grauwe Ganzen geteld maar ook de andere
ganzen en zwanen.
De voorlopige resultaten ztyt dat in de loop van juri de meeste ganzen

met halsbanden nog in rrtr/aterland-oost werden waargenomen. roàiaa"t
zijn ze al waargenomen in Frevoland en de z*evÀg. In de loop van
september waren de meeste ganzen vertrokken en verbieef alreen nog een
groue groep in polder IJdoorn ten noorden van Amsterdam. In de maand
oktober is het aantal waarnemingen van ganzen met halsbanden weer
toegenomen in Waterland-Oost en ZÉevaÍrg.
om een goed beeld te laijgen van de verspreiding van de Grauwe Gans

hebben wd veel waamemingen nodig van- de gànzen met halsbanden.
waterland-oost ligt in het werkgebied van de vogelwerkgroep Amster-
dam en veel vogelaars bezoeken dit gebied. wij vragen 

-iea"ren 
aere

vogels eens extra te bekijken. Als u ganzen met halsbanden ziet en de
nummcrs afleesg kunt u uw waamemingen opsturen naar het volgende
adres:
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Rijksuniversiteit van Groningen
Biologisch Centrum
t.a.v. Maarten l.oonen
Postbus 14
9750 AA Haren

Als u regelmatig ganzen kijkt (of wilt gaan kijken) en halsbanden afleest
in Waterland-Oost of de Ta,evatg dan lfint u met mij contact opnemen op
onderstaand adres en de waamemingen aan mij doorgeven. Wij zorgen
voor de verwerking van uw gegevens en voor de uitrvisseling hiervan met
de Universiteit van Groningen. Ook voor meer infromatie kunt zich tot
onderstaand adres wenden.

Frank Visbeen
Samenwerkingsverband Waterland
Koemarkt 53-I te Purmerend
Telefoon 0299-430298

Literatuur
Nordic Greylag Goose Working Group (1988). Noordeuropese Grauwe
Ganzen Anser anser in Nederland. Limosa 6l: 67-7L.
Visbeen, F. (1994). Broedende Grauwe Ganzen in Waterland-oost,
Diemerzeedijk en Vijftroek . De Graspieper t4: L30-L34.
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BOEKBESPREKING

SIJ§'ES EN DRIIT§IJSJES. DE VOGELS VAN AMSTERDAM

Joh. J. Frieswijk

Reeds vele jaren geleden waren de Amsterdamse vogelaars het erover
eens dat er een 'Avifauna van Amsterdam' moest komen. Er werd dus
geregeld over.gepraat. In 1988 lag er eindelijk een concreet pran op tafel
uoor De broedvogels van Amsterdam, een regionaal atlaspsect.
In acht bladzijden werden voorgeschiedenis, doel, opzót, werkwijze,
gebiedsbegrenzing, criteria voor broedzekerheid enzovoort uiteengezer
(De Gienwaluw 26, 1988, nr.4). Met bepaalde soorten (zeldzame
broedvogels, koloniebroeders) was men betrekkelijk gauw klaar, maar
met de 'gewone' soorten wilde het minder vlotten. Hei was duidelijk dat
er een 'doener' nodig was om de zaak in een hogere versnelling te
krijgen. Die diende zich begin jaren '90 aan in de pLsoon van Martin
Melchers, die met het boek Haring in het IJ, De veiborgen dierenwereld
van Amsterdam, zijn reputatie gevestigd had. Het resurtaat, sijsjes en
dnifsijsjes, de vogels van Amsíerdam, mag gezien worden. b" ï-.t"r-
damse vogelwereld 1984-1995, met nadruk op de broedvogers, Iigt voor
het nageslacht vasr. Ruim 30 schrijvers en 20 tekenaars ]rrtín l'4}j*og"-
lijke) broedvogels de revue passeren. Een indrukwekkend aantalr

Elke soort heeft één of meer bladzijden toebedeeld gekregen. ondanks
de uniforme uitvoering zijn de teksten uiteenlopend van kwaliteit. ze
variëren van ?Éet vakkundige diagnose tot leuterpraat ("de rest van de
Kepenmannetjes zit voor Jan Lul te zingen"). oot ae afieeldingen ropen
sterk uiteen. Er zitten ware kunstwerses bii, maar ook karikaruÀ.
Per soort wordt een verspreidingskaart gegeven, die aangeeft in welke

km2-blokken de soorr (mogerijk) heeft gebioed. Aangezi; de 'stippen'
(zekere broedgevallen rondjes; mogelijke broedgevallen vierkantjes)
betrek&ing hebben op de periode 19g4-1995 (r2 jaaÍ), geven de kaartjes
een te rooskleurig beeld. Er treedt een opteleffect op, dat volgens de
redactie wordt gecompenseerd door onvolledigheid. Bij opíaltenae
sooÍen is dat beslist niet het geval. ook de kaartjes vertonen wel enige

14
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gebreken. De Kwartelkoning staat aangegeven met het teken voor met
zekerheid vastgesteld broedgeval (ronde stip), terwijl het om twee met
taperecorders verjaagde d'waalgasten gaat. Niet eens eeÍl vermoedelijk
broedgeval dus.
De Zwartkopmeeuw staat met een ronde stip op de kaart, terwijl het
broeden in de periode 1984-1995 niet is vastgesteld (wel in 1983, daarna
hielden zich slechts Zwartkopmeeuwen 'verdacht' op in de brogdperiode).
Bij het lezen van de teksten begon ik hier en daar vraagtekens te

plaatsen bij het 'broedvogelschap' van bepaalde soorten. Ook bleek een
hoeveelheid pluimvee in de doorlopende presentaties te zijn opgenomen.
Om met de laatstgenoemde groep te beginnen: Aalscholver (broedpaar

met één Artisvogel), Kwak (AÍisvogels), Ooievaar (Artisvogels), Knob-
belzwaan (verwilderde tamme vogels), Rietgans (één keer jongen van een

tam paar), Canadese gans (parkvogel), Brandgans (geliefde soort in
wildwatercollecties), Casarca (parkvogel), Nijlgans (op grote schaal
verwilderde parkvogel), Fazant (uitgezet en verwilderd), Stadsduif
(verwilderde postduiven), Halsbandparkiet (losgelaten volièrevogels en
hun nakomelingen). Dus 12 broedvogelsoorten, die mogelijk Íot Amster-
dams wilde avifauna kunnen worden gerekend. Ik waag mij af waaÍom
het Bankivahoen, voorouder van krielhoenders die vrij leven in onder
andere het Amstelpark, niet als soort is opgenomen.

Problemen heb ik met een aantal (mogelijke) broedvogels, waarvan de
gevallen onvoldoende of niet gedocumenteerd zijn. \ïat ons ornitholo-
gisch nageslacht daarmee aan moet, weet ik niet. Ik ben opgegroeid in ele

tijd dat een zingend mannetje nog geen territorium betekende en oen
territorium nog geen broedgeval (zo lang het broeden niet bewezen was).
Daarom heb ik het moeilijk met (mogelijke) broedvogels, die op de lijst
zijn gekomen dankzij het 'oprekken' van SOV0N-criteria. Voorbeelden
daarvan zijn:
- Hop, eenmalig waargenomen aan de Diemerzeedijk op 23 mei 1994.
Deze soort wordt - ondanks het feit dat Daalder zegt te weten dat die
daar niet broedt - glashard opgevoerd als mogelijke broedvogel. Uit
SoVON-publicaties is nooit gebleken dat een dergelijke soort als broed-
vogel moet worden beschouwd.
- Krekelzanger, eenmalig gehoord aan de Diemerzeedijk op 30 juni 199.
Mogelijke broedvogel? Dit slaat nergens op; ook hier zijn SOVON-
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criteria misbruikt!
ook bij verschillende andere soorten is de documentatie mijns inziens te

mager om van een (mogelijke) broedvogel te kunnen spreken. Tenzij de
redacteuren over ongepubliceerde aanvullende gegevens beschikken,
hadden Blauwe kiekendief, Kwartel, Kwartelkoning, Nachtzwaluw,
ZwarÍe specht, Kramsvogel, Fluiter, Vuurgoudhaantje en Keep volgens
mij beter in een 'aanhangsel' kunnen worden opgenomen. Dat scheelde
wel negen sooÍten ... Overigens, in de lijst op bladzijde 235 e.v. staan
Blauwe kiekendief, Kramsvogel en vuurgoudhaantje zelfs als zeker
vastgestelde onregelmatige broedvogels vermeld!

Dat brengt mlj bij de rest van het boek, dat weliswaar in hoofdzaak
over de Amsterdamse broedvogels gaat, maar dat ook informatie geeft
over de Amsterdamse vogelwereld historisch gezien, broedvo-
gelgezelschappen en overige (niet-broedende) waargenomen vogelsoorten
(1900-1995). 

,

Hier err daar,zijl er slordigheden in de tekst gesiopen (haastwerk?)
Waarnemer Frieswijk staat gespeld met een V. Auteur Edward van
uzendoorn wordt enige malen als Edward IJzendoom vermeld. verder
wil ik op dit soort zaken niet ingaan, ze doen nauwelijks afbreuk aan het
geheel.

De conclusie kan luiden: een boek dat thuishoort in de boekenkast van
elke Amsterdamse vogelaar, maar dat beslist niet als honderd procent
betrouwbaar naslagwerk mag worden getranteerd.

Sijpjes en dijfsijsjes. De vogels van Amsterdam.
Redactie Martin Melchers en Remco Daalder
Uitgeverij Schuyt & Co, Haarlem 1996
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IIET MYSTERIE VAN DE ONVINDBARE SPERWERS
Sperwerhorst in Reigersnest?

Bert en Mieneke Kamp

In 1995 was er voor de eerste keer een broedpaar Sperwers 42n de
oostoever van dg Sloterplas. Naar schatting werden toen vijf jongen
vliegvlug. Het nesÍ"was duidelijk zichtbaar vanaf een wandelpad, maar
desondanks we1d,§q! niet opgemerkt door passanten. Zouden wij in 1996
opnieuw een,bropdgeval kunnen constateren? De venyachtingen werden
iets getemper{,dqgq een bericht uit betrouwbare bron dat in februari 1996
bij het Sloterparkbad een Sperwer tegen een auto was aangevlogen en
naar een vogelasiel was gebractrt.

In april 1996 begonnen wij onze eerste speurtochteninhet circa 1,5 km
lange park. Daarbij waren wij ook attent op geluiden uit de bosjes en we
observeerden alle nesten in de toen nog vrij kale loofbomeo die de juisle
grooltg,eg..positie hadden. Positieve aanwijzingeu leyerden de,,re$anton
van geslagen stadsduiven die we nu en dan vonder.r. De veerspoelen van
deze prooien warer meestal blauwachtig van kleur; het waren kennelijk
jonge en onervaren duiven. Maar van jagende Sperwers geen spoor, in
geen weken. In mei vonden we een volwassen houtduif, gedeeltelijk
geplukt, die door eeq ggsloorde predator was achtergelaten, maar ondanks
herhaalde zoektochÍen vgndqn we geen enkel bewijs van een broedgeval.
Roofyogelgeluiden vingen. "we. evenmin op, ondanks luistersessies op
strategiqche punten. Met een onderbreking van 15 dagen vakantie waren
wij begin juli dus al drie maanden bezig - een paar keer wekelijks.- om
een mysterieuze spookvogel na te jagen. Wij dachten al aan opgeven - de
bomen waren al volop in blad - toen op 10 juli een 'gouden' tip binnen-
kwam: onze flatgenoot Lammert van der Veen meende dat het nest
ergens bij de reigerkolonie moest zitten, rurar ook hij kon het niet
vinden.
In die reigerkolonie hadden wij nu juist niet intensief gezocht. De

reigerkolonie is verspreid over drie bosjes met relatief lage loofbomen.
Door een van die bosjes loopt een smal voetpad en er staat een houten
padvindersclubhuis. Bovendien is er regelmatig autoverkeer naar en"v:an
de jachthaven annex zeilschool met opslagloods. Deze buitenrand van het
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park is dus absoluut niet rustig. Er is altijd wel gemotoriseerd rumoer,
met een piek in het weekend,:terwijl de af- en aanvliegende'Reigers met
hun rauwe kreten zich ook niet onbetuigd laten. Een gunstige aanvlieg-
route voor een sperwer met prooi leek ons eveneens uitgesloten. KoÍom,
het leek ons twijfelachtig dat juist daar in die parkrand gescoord kon
worden, maar wij concentreerden ons in juli toch op die reigerkolonie.
In een paar reigersnesten zaten nog kekkerende jongen. wij observeer-

den alle nesten op lager niveau, bij voorkeur ,s avonds. Er waren dan
minder mensenn zodat hinderlijke belangstelling uitbleef. onze inspanning
werd beloond: op 15 juli hoorden we een zwakke bedelroep, nauwelijks
hoorbaar door het gekekker van de jonge reigers. Op 16 juli was in
diezelfde omgeving een alarmroep te horen van een zich snel verplaatsen-
de sperwer. Bovendien vonden we die dag twee sperwerveertjes op het
fietspad en restanten van een geslagen zangvogel. Maar een sperwernest
met de vaak gebruikelijke decoratie van donsveertjes bleef onvindbaar.
Op L7 juli speurden we bij helder zonnig weer ,s morgens om 1l uur
opnieuw met de kijker alle nesten af. Een hoge zonnestand en een andere
lichtval door het bladerdek brachten de ontknoping: het sperwervrouwtje
was nu tegen de heldere lucht zichtbaar op de rand van een indrukwek-
kende reigersburcht, terwijl twee takkelingen verenpoetsend in naburige
bomi r zaten. De spookvogel was eindelijk gevonden, het mysterie
opgelost. De dagen daarna zagen we de vogels prooien plukken op dit
vrij laag gelegen reigersnest van zeker 1 meter doorsnede en ciria I
meter hoog, gebouwd op 5 meter onder de boomtop aan de rand van een
siergracht. De vogels waren bovendien duidelijk hoorbaar: bedelroepen
kwamen uit verschillende richtingen en werden gevolgd door een vlieg-
festijn. we telden vijf sperwers die razendsnel door het bosje schoten en
we schatten dat er vier, misschien wel vijf vliegvlugge jongen waren.

Het reigersnest lag wat lager dan de andere reigersnesten en op slechts
75 meter van het padvindersclubhr-lis, rnaar het is niet zeker dat in dit nest
ook gebroed is. Zo ja, dan is het broedende vrouwtje daarin niet zicht-
baar. ook de donsjongen zijn in zo'n nest de eerste weken onzichtbaar. Is
er in die reigersburcht wellicht een nieuw, kleiner nest gebouwd? Het zou
interessant zijn om dit later na te gaan. ook werd nu duidelijk waarom
we nooit een aanvliegende sperwer met prooi signaleerden. De kans was
daarop klein, omdat de aanvliegroute boven de naastliggende waterloop
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lag,. omgeven door ,loofbomen rnet een dicht bladerdek. via deze water-
weg konden de vogels het nest direct en haast onmerkbaar aanvliegen.
op 27 juli voerden we een laatste inspectie uit: de familie was vertrok-

ken. uit de openstaande deuren van de loods klonk schallende popmuziek
als uitsmijter. Tot volgend jaar?

Naschrifr Paul Marcus: uit de literatuur is hergebruik van oude nesten
van Blauwe Reigers door sperwers niet bekend. Hergebruik van nesten
van Eekhoorn, Gaai, Ekster, Kraai en Houtduif is wel vastgesteld (Ian
Newton, The sparrow Hawk, 1986). Een zoekactie:in het betreffende
perceel door de familie Kamp tezamen met L. van der Veen en p.
Marcus op 29 augustus 1996 leverde geen vondst van een spenvernest
op. Een zaak om volgendjaar in de gaten te houden!

: ;.'
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GIERZWALLTW KTEST VOOR NIEI.IWBOIJ'WWIJK

In de binnenstad worden veel broedplekken van de Gierzwaluw bedreigd
door renovatie van daken van oude panden. Intussen verouderen de
voormalige nieuwbouwwi-iken. Zo ook Gein in Amsterdam Zuidoost, dat
inmiddels zo'n tien jaar bestaat. veel dakpannen zijn al gesneuveld of van
hun plaats verschoven, gegeseld door zuidw"rtó. *t**.n die vanuit
Abcoude over de Broekzijdse polder kornen aanrazen. Mus en spreeuw
zijn de eerste profiteuÍs van deze situatie. Inmi«ldels hebben enkele hete
zomers bovendien veel overstekende houten dakranden aan alle kanten
doen krimpen en kromtrekken: opnieuw plaatsen waar kieren ontstaan.
Deze hebben dit voorjaar de aandacht getrokken van enkele paartjes
Gierzwaluwen, zodat deze sierlijke vogeltjes nu ook in Gein ,s -avonds

luid gierend laag over de daken scherend de buurt onveilig aan het maken
zijn.

Een andere profiteur leek een paaÍje Krooneenden te worden die injuni
de pas in nieuwe voÍm gegoten Gaasperzoom (aan de rand van Gein)
geruime tijd aandeden. Helaas lijken ze inmiddels weer voor een andere
stek gekozen te hebben.

Adry Streefland
Weth. Insingerstraar 11

110ï XA Amsterdam Zuidoost
020-697973A
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WAARNEMII{GEN REGIO AMSTER.DAM
Peter Scholten

Hieronder een selectie van de waarnemingen over de periode maart-mei
1996. De waarnemingen over de volgende periode juni-november 1996
verzoek ik u zo snel mogelijk naar mij op te sturen. U kunt uw waarre-
mingen ook yia e-mail versturen. M[in adres is scholtep@pi.net.

Achter de waarnemingen vind u een overzicht van broedgevallen in de
regio. Deze lijst is samengesteld op grond van de waarnemingen die naar
mij opgestuurd zijn. Dit overzicht pretendeerr niet volledig te zijn. Als
iemand aanvullingen of correcties heeft, dan hoor ik dat graag.

Roodkeelduiker
05-03196 1

Parelduiker
t6-04-96 1

Geoorde Fuut
03-03-96 I
16-04-96 2
Roerdomp
03-03-96 I
18-03-96 I
30-03-96 I
1l-05-9ó I
I\upgrreiger
19-05-96 I
Ooievaar
t7-03-96 l
0844-96 2->W
2t-04-96 I
26-04-96 t>ZW
19-05-96 2->WZW
Lepelaar
0143-96 4

Australiëhaven dood exemplaar. TDI

Ilmeer/Diemerzeedljk 2e kj. WWA

Oost. Handelskade. Iip Kooilmans meded. RVL
Umeer zomerkleed. NZI

PEN centrale dood exemplaar gevonden. NZI
Excursiepad. PMA
Diemerzeedijk/Akkerswade. NZI
Buikslotermeerpark. RVL

PEN centrale. NZI

Van Walbeeckstraat rondcAkelend. FVE
Grote Braak. TDI
Waterland Poppendammergouw, PSC

Schiphol oosíFokkerweg. PMA
Oeverland Nieuwe Meer rondcirkelend. PMA

Osdorperbirmenpolder. JBL. Eerste waameming.
Daarna m.i.v. 1443-96 regelmatig.

Gaasperzoom. WSC

Diemerzeedijk. NZI
Diemerzeedijk. FGR

Kleine Zwaan
20-03-96 4
Wilde Zwaan
10-03-96 4
2043-96 4
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22-03-96 4 Diemerzeedijk. CCR
í«eine FUetgans

Tot en met 06-04-96 kleine groepjes in waterland. Hoogste 
^ant,llz4 

exemplarcn op ló{3-
96 FVI en WWA.
Kolgans
10-03-96 2000 Liergouw. NZI hoogste aantal.
Canirdese Gans
09-C4-96 2->Z Vljfhoek. W1VA
16-05-96 z->ZW Buikslotermeerdijk. NZI
Brandgans
10-03-96 200 Liergouw. NZI hoogste aantal.
Rotgans
L7-42-96 I Buitenweren. FVI
Vfitbuikrotgans
0243-96 2 Uitdam. FVI nieuwe ondersoon voor regio.
Smient

10-05-96 2 De Hoge Dijk. pTA
10-05-96 3 Ouderkerkerplas. pIA laatste waarneming
PijlsÉaart
10-03-96 5 Waterland, Bamegat. pSC
14-03-96 4->NO Excursiepad. pMA
20-03-96 I Gaasperzoom. WSC
23-03-96 3 Broekermeer. NZI
2543-96 2 Osdorperbinnenpolder. pDR
25-03-96 2 Osdorperbinnenpolder. pTA
06-04-96 2->N Excursiepad. pMA
26p3p11ting
20-03-96 2 Gaasperzoom. WSC
20-03-96 4 Houtrakpolder. PTA Eerste waamemingen
Krooneend

Amstelkade tussen Amstel en van Woustraat. JOE
J. Israelskade. JHA
Joh. Huizingalaan/C. Lelylaan. JBL
C. Lelylaan. PDR
Amstelkanaal aanwezig ím 0244-96. EVO
De Hoge Dijk. W§C
Gouwzee. FGR

Diemerzeedijk. CCR laatste waameming

Monnickendam/Gouwzee. RVL laatste waame-
ming

09{3-96 2
lr4? 96 2
15-03-96 I
17-03-96 I
2143-96 2
0244-96 I
3045-96 4
Brilduiker
2544-96 I
Nonnetje
05-05-96 I

Middelste Zaagbek
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09-03-96 3 Ouderkerkerplas. W§C
1643-96 I Australiehaven. TDI
1743-96 4 N. Upolderplas. DTE
Grote Zaagbek
0245-96 I lJsselmeer t.h.v. De Munt. NZI laatste waarne-

zwaÍe wouw 
ming? zie ook overzicht van broedgevallen'

22-04-96 l->ZO Diemerzeedijk. NZI en EWI
2244-96 1->W Ransdorp. 1VWA
22-04-96 l->Z Excursiepad. PMA
Rode Wouw
2542-96 3 Blasiusstraat. TZE
15-03-96 1 Halfweg. FCR
Blauwe Kiekendief
29-02-96 1 Schiphol R!jk. PTA
03-03-96 1 Poppendammergouw. NZI
12-03-96 l->W Excursiepad. PMA
14-03-96 I Excursiepad. PMA
20-03-96 I Diemerzeedljk. DBR
Havik
Buiten de vele waarnemingen op de Diemerzeedijk en noordkant Amsterdamse Bos:

->zzw

Udoorn. DTE
Sloterpark heuvel. PMA
Eendrachpolder slaat houtduif. TDI

Ilmeer Crommelin. RVL
Excursiepad. PMA
rífestgaaÍde. JBL
Nieuwe Meer. P. Bergkamp meded. RVL
Diemerzeedijk. DBR
Didmerzeedijk. Joop §tam meded D. Brijs

Diemerzeedijk. DBR
Birurengouw. FVI
Waterland oost. WWA

Wijkergouw, EïVI eerste waameming

Bloemendalergouw. NZI
Weersloot ïVaterland. NZI
Barnegat. NZI
Zuiderwoude jagend. WWA
Binnengouw. FVI

23{3-96
l5{4-9ó
l8-04-96
Visarend
22-03-96
24-O4-96
03-05-96
05{5-96
2645-96
28.0.5-96
§melleken
20.03-96
06-04-96
15-04-96
Boomvalk
29-03-96
Slechtvalk
t7-03-96
2343-96
2443-96
25-03-96
06-M-96

->o

1

1->N
I

I
I
I
1

I >N
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08-04-96 I
10-04-96 I
Patrijs
03-03-96 2

20-03-96 2

Porseleinhoen
2144-96 1

22^04-96 1

Kluut
20-03-96 2

2043-96 2
Kleine Plevier
2443-96 I
Bontbekplevier
0943-9ó 3

Goudplevier
2943-96 200-500
16-04-96 1000
2144-96 500-600
1l{5-96 10

14{5-96 5->NO
Zilverplevier
06-05-96 I
14-05-96 5->NW
Bonte Strandloper
19-03 .16 2

22-03-96 3

24-03-96 5

30-03-96 I
05-04-96 1

Kemphaan
29-02-96 2

04-05-96 90
Bo§e
02-04-96 1

Houtsnip

Diemerzeedijk. CCR
Laplacestraat. \{WA en GDU

Schiphol RUk. PTA
Achter het AMC. WSC

Diemerzeedijk aanw ezig tl m 23 4 -9 6. NZI
Diemerzeedijk. CCR

Groote braak. PDR
De Braak. PTA De eerste waamemingen.

Osdorperbinnenpolder. PDR Eerste waarneming.

Marken. FVI Eerste waameming

Blijkmeerpolder aanwezig ím 54-96. NZI
Blifkmeerpolder. NZI
Zuiderwoude. PSC

Noordkant A'damse Bos overvliegend. JBL
Lutkemeerpolder. JBL

Rijperweeren Waterland. FPR
Ruigoord. PTA

0sdorperbinnenpolder. PTA
Marken bij begin van dijk. FGR
Osdorperbinnenpolder. PDR en JBL
Diemerzeeddk/IJmeer. NZI
BuikslotermeerdUk. NZI

Osdorperbinnenpolder. PDR eerste waarneming
Bloemendalergouw. NZI hoogste aantal.

De Hoge Dijk. WSC

Veel waarnemingen deze periode van uiteenlopende plaatsen. De meest opvallende waren:
19-03-96 I Roeterstraar UVA raamstachtoffer. WWA
09-44-96 2 Westgaarde baltsgedrag. B.J. Bol mededeling JBL

(Het is niet duidelijk of er gebroed is).
Grutto
26-02-96 lg->ZW Waterland. WWA eeÍste waameming
Uslandse GrtÍto
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24-04-96 I
27-04-96 9
28-04-96 20
Regenwulp
23-03-96 I
16-04-96 6->NO
20-04-96 I
06-05-96 gehoord

1045-96 gehoord
10-05-96 5->N
l3-05-96 4->N
Zwarte Ruiter
01{5-96 I
0745-96 I
l1-05-96 3

18{5-96 l
Groenpootruiter
2043-96 l
l{itgatje
2844-96 I
2944-96 l
3044-96 I
M-05-96 I
Oeverloper
06-04-9ó I
§teenloper
2644-96 3

Dwergmeeuw

Broekermeer. FVI
Broekermeer/Het Schouw. W'IVA
Broekermeer. FVI

Udoorn. DTE
Vijfhoek. W\ltrA
Oeverpark roepend overvliegend. PMA
Meerzicht. PMA
Excursiepad. PMA
Noordkant Weiland Meerzicht. PMA
Excursiepad. PMA

Ípendam. NZI
Poppendammergouw. DBR
Broekerneer. NZI
Broekermeer. NZI

Houtrak. PTA eerste waameming

Westgaarde. IBL
Gemaal Halfireg. PDR
Westgaarde. JBL
Gronddepot Noordzeeweg. TDI

Gemaal Halfueg. PTA eercte waameming

Marken. FGR

25-04-96 1->N Excursiepad, PMA
Kleine Mantehneeuw
Veel waamemingen deze periode. Het meest opvallend was de aanwezigheid van 4-5
exemplaren bij de kokmeeuwenkolonie op het Knooppunt Holendrecht. Deze exemplaren
waren gedurende het gehele broedseizoen (tot eindjuli) aanwezig. Vaak zaten ze op de
lichtmasten die rondom het knooppunt staan. Of er ook gebroed is, is niet duidelijk.
Visdief
10-04-9ó 2 Rijperweg Waterland. FPR eerste waameming
Tortelduif
03-05-96 3- > N De Braak. PTA eerste waarnemiÍrg
Koekoek
2044-96 I Station Duivendrecht. IOE
20-04-96 I Bretten. TDI de eerste waamemingen
Velduil
03-03-96 1 BlauwpiipstÍaat, FVI
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1444-96 I->WZW
t4-04,-96 2
Usvogel
28-03-96 I
Draaihals
20-04-96 L ,

Boomleeuwerik
2t-12-95 15

20-03-96 19.>N
23-04-96 2
0everzwaluw
10-04-96 2
12-05-96 100
Boerenzwaluw
25-03-e6 2
Huiszwaluw
1244-96 3

Duinpieper
2644-96 I
Boompieper
0744-96 I
24-04-96 2
3044-96 I
0245-96 1

07-05-96 I
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Binnenkadijk. WWA
Diemerzeedijk. VOD De eerste waarnemingen

De Hoge Dijk. AST

Jachthavenbos. PMA

Vietramweide. TLE
Vljfhoek. FGR
Diemerzeedijk. NZI

Excursiepad. PMA eerste waameming
Oeverzwaluwwand Ouderkerkerplas. AST

Excursiepad. PMA eerste waarneming

Gaasperzoom. AST eerste waameming

Marken roepend, kon aan de grond. FGR

Diemerzeedijk. RVL
Diemerzeedijk. NZI
Buikslotermeerpark. NZI
Diemerzeedijk. NZI
Rietland Nieuwendammerdijk. NZI

Waterpieper
Maximaal 43 exemplaren aanwezig op de slaapplaats in de oeverlanden Nieuwe Meer.
PMA
02-03-96 7 Eendrachtpolder. pDR JBL
15-03-96 1 Halfweg. FGR
27-03-96 3 T. Schreursweg. pMA
03-04-96 I UNA terrein/Umeer. CCR
04-04-96 6 , , J. vd Bergweg. pMA
0everpieper
25-03-96 I lJsselmeerduk thv Kinselmeer. WWA
Gele Kwikstaart
2A-0 -96 1 , Ruigoord. pTA eerste waarneming
Engelse Gele Kwikstaart
U-04-96 I Buirengouw Zuiderwoude. FpR
06-05-96 I .. , ïVarerland Belmermeer. JOE en DBR
Grote GeIe Kwikstaart
19-12-a)5 I Corn. vd LindenstraaíHobbemakade- TLE

26



De Gierzwaluw 34 (1996), nr. 3

184l-96 I
19-01-96 I
15-03-96 I
1743-96 2
2343-96 1

2443-96 2
RouwkwikstaaÉ
05{4-96 I
Pestvogel
18{r-96 4
18-01-96 4
234t-96 3

24-Ot-96 3

2941-96 6
RVL
0642-96 I
1442-96 26
t6-02-96 2
06-03-96 ll
0743-96 ll
08-03-96 \
0843-96 I
18-03-96 29
2943-96 l->N
0/,44-96 l->O
Nachtegaal
1544-96 I
Blauwborst
224.3-96 I
Zwarte RoodstaaÉ
2442-96 I

Zeeburg. FGR
Kerkstraat. FVI
Sloterplas zuidoever/C. Irlylaan gehoord. PMA
Belmermeer. NZI
Blauwpijpstraat. FVI
SchellingwoudeÈrug. RW en G. IGijl

Spaamwoude. EVO

Uitdam. FcR
Uitdam. van GÍoen meded. RVL
K. Lotsylaan A'dam Buitenveldert. RVL
K. Iotsylaan A'dam Buitenveldert. RVL
\Vestlijk Halfrond A'veen Hr vd Veen nreded.

Zaagmolenstraat vondst in coll. ZMA. RVL
Uilenstede. J. vd Steeg meded. RVL
Gclderlandplein M. Stroetcnga RVL
Dolingadreef Venserpolder. A. Burt meded, RVL
Dolingadrecf Venserpolder A. Buhr meded. RYL
Baden Powellweg/Kortewaer. JBL
G. v. Lierstraat MAP. JBL
Cruquiuskade achter Parkeerbeheer. DBR
Blasiusstaat. TZE
Osdorperweg bli Halfweg. PMA

Sloterpark Heuvel. PMA eerste waamemiqg

Diemerzeedijk. CCR eerste waameming

IGdijksplein. WIVA eerste waameming. Hiema
pas m.i.v.22{3-96 regelmatig.

Binnengouw. FVI eerste waameming

Buikslotermeerdijk. NZI
Buikslotermeerpark. NZI
GolfterÍ€in A'dam Noord. EWI
PEN{entrale. NZI

Diemerzeedijk. DBR

Belmermeer. NZI

Gekraagde Roodstaart
30{3-96 I
Paapje
16-05-96 2
16-05-96 2
1745-96 l
19-05-96 I
Roodborsttaputt
2s43-96 l
Tapuit
08-04-96 r
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08-04-96 I
Beiilijster
09-04-96 1

15-04-96 4
t7-04-96 1-3

18-04-96 l
?.ó-u.-96 I
Kramsvogel
2644-96 1

26-04-96 I

Koperwiefr
22-04-96 2->Z
§prinkhaanzanger
10-04-96 I
Snor
1544-96 1

Rietzanger
08-04-96 I
Bosrietzanger
2244-96 1

Klei*c Karekiet
1244-9§ I
Grote Karekiet
16-05-96 I
1745-96 1

26-0s-96 2
Spotvogel
11-05-96 L

1r-05-96 I
Braarnsluiper
1944-96 I
Grasmus
t7-04-96 I
TuinÍIuiter
2144-96 1

Zwartkop
08-01-96 I
0744-96 1

Australiehavenweg. TDI De eerste waarnemingen

Diernerzeedijk. CCR
Excrrsiepad. PMA
Diemerzeedijk aanwezig tlm 24-O4-96. NZI
Boezemgebied Halfueg. JBL
Diemerzeedijk. WWA

Westgaarde. PDR
Westgaarde overvliegend. IBL de laatste waame-
mingen

pxcursiepad. PMA laatste waameming

Excursiepad. PMA eerste waameming

Diemerzeedijk. NZI eerste waarneming

Bretten. TDI eerste waarneming

Diemerzeedijk. NZI eerste waameming

Brettenpad. PDR

Buikslotermeerdijk aanwezig ím 20-05-96. NZI
Golfterrein A'dam Noord. EWI
Buikslotermeerpark. NZI

Westgaarde. JBL
Diemerzeedijk. NZI eerste waarneming

Diemerzeedijk. NZI eerste waameming

Diemerzeedijk. NZI eerste waameming

Diemerzeedijk. NZI eerste waarneming

Oosterpark. RAL
Beatrixpark. DCO Na deze datum weer algemeen
aanwezig.

Sloterpark zang. L, vd Veen meded. RVL
VTC Bijenpark zang. PMA

Fluiter
2944-96
05-05-96
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11-05-96 1

13-05-96 I
15-05-96 I
16-05-96 I
ïJiftjaf
o24t-96 I
2342-96 3

Fitis
30-03-96 I
Vuurgoudhaantje
17-0r-96 I
Grauwe Vliegenvanger
0744-96 I
28-04-96 1

28-04-96 I
0545-96 r
Bonte Vliegenvanger
18-04-96 1

2t-o4-96 I
2344-96 I
t4-05-96 I
l4-0s-96 1

§taarhees

2t-03-96 2

Buidelrnees
t3-04-96 2
2344-96 I
2944-96 0
05-05-96 I
lr-05-96 I
14-05-96 1

t44s-96 2

Bretten. TDI
Meemhof A'dam ZO. PSC
Weiland Radar tussen P23 en Pr(). PMA
Golftenein thv Ruigoord. RAL

Diemerzeedijk. RAL
Diemerzeedijk. NZI Na deze dafirm weer alge-
meen aanwezig.

Halfiveg. TDI eerste waarnemirg

Diemerzeedijk. EWI
Diemerzeedijk. NZI
Diemerzeedljk. NZI
K. lrtsylaan/Buitenveldertselaan, WIVA

Jan Luyckenstraat27 in tuin. TLE
Diemerzeedijk. NZI
Diemerzeedijk. NZI
BreÉen. PTA
Brettanpad r.h.v. MCA. RAL

C. Lelylaan/Joh. Huizingalaan. PMA. Fourageer-
den op de grond.

Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer. PMA
Halfweg. FGR
Golfterrein A'dam Noord. EWI
Buikslotermeerdijk. RYL
Buikslotermeerpark. RVL
Westelijk Havengebied nabij Slotcrdijk. TZE
Ruigoord bij nest. PTA

Noordkant A'damse Bos. FGR

2144-96 I Diemerzeedlik. I witkoppige tussen 4 nonmale.
NZI

Boomklever
Naast de waamemingen in het Amst€rdemse Bos:
18-01-96 2 Flevopark. FGR
L7-03-96 1 Flevopark. DBR
20-03-96 2 Flevopark. FGR
17-04-96 1 Hevopark zang. DBR
Boomkruiper
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25-05-96 1

Wielewaal
19-05-96 I
2s-o5-96 2
27{5-96 t
Bonte Kriaai
03{3-96 1l
Keep
0144-96 2-
10-04-96 2
1244-96 2
1444-96 2
1444-96 I
slis
29'{.3-96
Frater
14-01-96
Barmsiis
17-01-96
l0-03-96
20-03-96
2s-43-96
29-O3-96
3043-96
0r-0.i-96
0344-96
Goudviak
16{4-96
Appelvink
12-05-96
§neeuwgors
14-01-96

GeeI[órs
05-05-96

>N

Noordelijke ocverlanden nieuwe meer zang. pTA

Twiske. EWI
Westgaarde baltsgedrag. JBL

,["Ilutrakpolder/We sterhofbos. NZI

Poppendammergouw. NZI

Excursiepad. PMA
Oosterpark. Jip Koolimans meded. RVL
Westgaarde. JBL
Westgaarde. JBL
Diemerzeedijk. VOD

Westgaarde. JBL

t6

l5
4
3

5
3

10

Sporenburg. FVI

. . . Noordkant A'damse Bos. FGR' 
De Hoge Diik. pSC

De Hoge Dijk. WSC
Excursiepad. PMA
lVestgaarde. JBL
Westgaarde. JBL
Excursiepad. pMA
Excursiepad. PMA

2->N
l->No

I

1

5

I

Diemerzeediik. EWI

Jaagpadbos N. van Nieuwe Meer. pMA

Sporenburg. FVI

Holysloter Die. RVL
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Overzicht van broedgevallen in 1996

Krakeend
Noordkant Amsterdamse bos mogelijk l-2 broedpaar.
Grote Zaagbek
Vijfhoek 28 juli 3 ex gedetermineerd als zaagbek spec.; 31 juli 3 exemplaren vrouwelijk
kleed. Aan de hand van foto's gedetermineerd als wij{e met twee vliegvlugge jongen.
Andere berichten gaan over I ad vrouw; 1 juv en 1 vrouw ofjuv.
Bergeend
Lutkemeerpolder 2-3 broedgevallen.
Torenvatk
Westgaarde I territorium.
Sperwer
Westgaarde 2 broedgevallen.
A'damse Bos. Voorteuvel mogelijk I broedpaar.
A'damse Bos. Sparrenbos oostkant van fiets/ruiterpad bii Pll 1 territorium.
Noordelijk oeverland Nieuwe Meer. Waarschijnlljk broedgeval. Bedelende jongen
waargenomen. PMA
Colenbranderhof (Sloterplas). Vrouw gezien bij nest op 29-7-96.
Sloterplaspark I nest op 29-M-96.
Haven Ballast I bmedgeval 15 juli man met prooi. 26 juli en 3 augusEs een roepend jong
aldaar.
Oeverlanden de Poel, I nest. MKU
Buizerd
Westgaarde I territoriaal paar. Geen neswondst of jongen.
A'damse Bos. Excursiepad.
A'damse Bos. Weiland bij Radar ilssen P23 en P40 I broedgeval. Paul Marcus.
A'damse Bos. Speelweide P18. Groot nest mogelijk van Buizerd.
Oeverlanden de Poel, 1 nest. MKU
Oostermeer, I nest. MKU
Bruine Kiekendief
Oeverlanden Nieuwe Meer A'damse Bos I territorium.
Vijfhoek broedgeval Ínan, zeer waarschijnlijk gepaard met vnouw adult en vrouw 2e {.
aantal nesten waarschijnlijk slechts 1.

Havik
Oeverlanden Nieuwe Meer A'damse Bos I territorium.
Diemerzeed[ik I territorium.
Kleine Plevier
Weiland Meerzicht A'damse Bos. Zeker I broedgeval.
GolÍbaan Waterland I broedgeval. Op 1tó-96 2 ad,met 3 pullen.
Bontbekplevier
N.H. Kanaal op 2O-5-96 I ex met pullen.
Kluut
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aiendrachtpotrder i territodum.
Lutkemeerpolder I territorium.
Houtsnip
Westgaarde. Op9-4-96 baltsgedrag van i paar.
Patrijs
I-,;tkenieerpolder. 4 

j5' territoria.
Y:^dief
Nabij Arena 32 paar.
Oeverzwaluw
Ouderkerkerplas 100 paar.
Groene §pecht
VTC Bijenpark I territorium.
Recr. Gebied Spaarnwoude Houtrak i territorium.
Westgaarde I territorium. Geen nestvondst wel op 29-6-96 1 paar met 3 juv
BuideLnees
Ruigoord
WestËlijt< nest.

nestvondst.
if &arigÉri.a' 

"a8ijrsroteroilI 
r

Akkerswade Diemerueedljk I territorium?
Buikslo::rmeerpark tenminste 3 jongen uitgevlogen.
Rptland Nieuwendammerdiik l.rnaa heeft wel een.nest gebouwd, maar is ongepaard
geblbven.' I ':r "
Groote Upolder onbekend aantal jongen uitgevlogen.
Grauwe Vliegenvanger
Gerard Terborgstraat. I territorium (Al bezet sinds 1992).
Roek
A2 afritVinkeveen 22-33 nesten
A2 afrit Abcoude 42-45 nesten.
Spaklerweg 8 nesten.
Wielewaal
Westgaarde. Op 25-5-96 baltsgedrag van 1 paar.

De waarnemers van,deze periode:
AST' Adry Streefland
CCR Claude Crommelin
DBA Durch Birding telefoonlijn
DBR Dick Brijs
DCO Dana Constandse
DLU Diek Lublink
DTE David Tempelman
EVO Even Voogd
EWI E. Witrnond
FGR Frank van Groen
FPR Frans Parmentier
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FVE
FVI
HMI
JBL
JHA
JOE
MKU
NZI
PDE
PDR
PMA
PSC

PTA
RAL
RVL
scR
TDI
TLE
TZE
voD
wsc
w\ryA

Frans vd Veen
Frank Visbeen
H. Minter
Jan van Blanken
Jan Haakman
Jan Hendrik van Oers
Mark Kuiper
Nirk Zijlmans
P. Derks
Piet de Droog
Paul Marcus
Peter Scholten
Paul Tak
Ruud Altenburg
Ruud Vlek
S. Crommelin
Teun van Dljk
Theo van l,ent
Th de Zeeuw
Vogeloverleg Diemen
\[ill Schep
Willem vd Waal
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Ontvangen literatuur zomer 1996

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal over de avifauna & ornithologie v14
Amsterdam en omstreken.

G. & J. Andriese, P. Tak, D. Tempelman. Huiszwaluwentellingen rond
Amsterdam, 1996.
Langs de Amstel 36 p.; 90 p. Nieuwe Meerdijk Badhoevedorp, 15 p. Lijnden, lg
p. Aalsmeerderdijk & Rozerrburg (Schiphol Oost), 11 p. Sloterweg en ll p. Z.
Akerweg Badhoevedorp. De kleine relict-kolonie in slotermeer is anno 1996 ter
zielef .

In lVaterland-Oost 128 p., op Marken 132 p. (een record), 12 p. Nieuwendam en
13 p. Levantkade, Havens-oost.

Blaadje (KNNV afd. Amsterdam) l5e jrg. nr. 2, april 1996.
- Waarnemingen. I Lachstern 18 aug. 1995 Uhaven Amsterdam, door T. Denters
(pas het *26e geval voor Amsterdam).

Blaadje 15e jrg. nr. 3, juli 1996.
- waarnemingen. \vinterkoning vijf-hoog in huiskamer van flatgebouw te osdorp.

W. van Gils (CASA Architecten Amsterdam), Voordracht over bouwkun-
dige voorzieningen voor Gierzwaluwen. Gehouden te Amersfoort, 26
april 1996. onder meer over de voorzieningen ter behoud van de Mauritskade-
kolonie en het Heinekenp§ect.

De Groenbewuste Amsterdammzr (IVN Amsterdam) 16e jrg. nr. 2, juni
t996.
- Tuingroep Ons Buiten, Noordkant Nieuwe Meer. Al een paar jaar I p. Bosuil,
met 3 jongen in 1995.
- Amsterdamse vogelwereld in beeld gebracht. Bespreking van Sijsjes en
Drijfsijsjes.

M. Kooijmans & C. van Amerongen (UBA), Een speciale collectie in een
bijzonder gebouw. UvA Link rr. l2,juni 1996.
over de Plantage-bibliotheek en de kostbare werken onder beheer van conserva-
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tor Florence Pieters. Artiket handelt in het bijzonder over de monografie van
Gerard Frederik westerman 'De Toerako's' (uitgave Nahrra Artis Magistra,
l8ó0). Dit meesterwerk, waarvan tekst en afueeldingen voornameliik van de hand
van Hermann schlegel ziin, is onlangs ook op elekuonische wijze uitgebracht.
wanneer men daarblj heel voorzichtig is, mag men het originele Artis-exemplaar
uit de kluis van de bibliothecaresse inzien.

E. Kurpershoek & H. van den Berg, Zorgvlied. De geschiedenis van een
begraafulaats. D'Arts, A,msterdam 1995.

M. Melchers, Basisgegevens van .sysTes en Driifsijsjes (diverse corres-
pondentie uit archief M. Melchers).

M. Melchers, Verspreiding van broedvogels in de regio Groot-Amster-
dam 1984-1995.
142 groot formaat soortkaarten van het Amsterdamse vogelatlasproject, verkleind
verschenen in SiTsTes en Drijfsijsjes (1996).

M. Melchers, Lijst van Amsterdamse dagvlinders (23-28 soorten macro-
lepidoptera).
De l{sten van B.J. Lempke & L. vóri in Amsterdam Natuurhistorisch Gezien,
l94l pp. 179-204 noemen voor Amsterdam 399 vastgestelde macrolepidoptera en
299 microlepidoptera (sedert 1852). Twee jaar larer was het aantal macroiepidop-
'tera uitgebreid met 17, tot 416 in de regio vastgestelde soorteil (meest nachtvlin-
ders), en het aantal microlepidoptera uitgebreid met 59 soorten, tot totaal 35g
(NÍed. Centr. [nst. nr. 2: 12-13 en nr. 314: 10). D. piet noemt in Insecten in en
om Amsterdam, 1950 pp. 52-53 48 soorten dagvlinders.

Melkweg, Toelichting bij foto's 'survival?!, expositie Martijn de Jonge.
Foto-expositie van het werk van ons lid M.R. de Jonge, met onder meer opnames
van eileggende Futen in Amsterdamse grachten.

S. Jansen, De dynamiek van de natuur. Algemeen Dagblad l0 juli 1996.
p. 17.
Over de Amsterdamse ex-rellen- en nu natuurfotograaf Martijn de Jonge.
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F. Nordheim, .foto's vÍur een aquarei van Jacques de Gheyn II, Vier
studies van een dode Steltkluut (Arnsrerdam + lS95?).
volgens prof' I,Q. van Regteren van Altena (1899-19s0) is deze aquarel "op
A.rnsterdams papier gemaakt zodat wli veilig kunnen aannemen dat in de 17e
eeuw deze steltkluut in de al dan niet naaste omgeving van Amsterdam bemach-
tig.1 is" (vgl. H.J. sl[jper, Een l7e-eeuwse Hollandse tekening van de steltkluut,
Himawopus himantopus (L,). Ardea 39, l95l: 2sg-z6l). Indertijd werd dit
aquarel toegeschreven aan Jan weenix (1640-1719), maar dit is later gecorrigeerd
door I.Q. van Regteren van Altena. (Jacques de Gheyn, Three generations.
Martinus Nijhoff Publishers, The Haque/Boston/London
1983, Vol. ll p. 137, cat. nr. 878, pt. 442.)
De toeschrijving aan Jacques de Gheyn II (1565-1629) stoelt op een vergelijking
met de gebruikte waterverfkleuren in andere vogelaquarellen van Jacques de
Gheyn II. Tekenaarlschilder J. de Gheyn woonde in de negentiger jaren van de
16e eeuw in de Molensteeg bli het singel. Het aquarel, dat zich-thans bevindt in
de collectie van de weduwe van Regteren van Altena, is ongedateerd.
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P. Tak, Telling van Blauwe Rèigerkolonies
{24 p.) en Begraafolaars Westgaarde (2 p.).

D. Piet ( 1 898- I 993), Vogelfoto-atbu m 1927 -1930.
Bevat enige unieke foto's van vogels in de regio, onder meer van broeden van
Geelgors in de \ieqw.rjke.roordpolder juni 1929 en mei/juni 1930; ooievaar,op
l:lt t" Amstelveen, juni 1930; Kemphen broedend bij Zunderdorp, visdief in
udooln; jonge steenuil juli,1929 warergraafsmeer. wespendief die-een wespen-
nest uitgraaft op de Nieuwe Oosterbeglaafolaats lg se:pt. 1927.

M. schmitz & N. Zijlmans, Kaart van Buidelmeesterritoria, zekere
broedgevallen en waargenomen juvenielen in de regio Amsterdam
april-juli 1996. 5 territoria van ongepaarde, nestbouwenoe minnetles; 3 zekere
broedgevallen (2 Ruigoord, L Amsterdam-Noord), en waarneming"n ,"n juvenie-
len op de Diemerzeedijk

H. sandee, Aalscholvers en meeuwen in de Kostverlorenvaart. oud-west
Krant 26e jrg. nr. 4, juni 1996 p. 9.

:
(1996) in Park Badhoevedorp
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D. Tempelman, Broedvogelinventarisaties van de Vijfhoek b[i Diemen
1992-1994.
Zie voor een samenvatend overzicht De Gierzwalaw jrg. 31, 1995 ur. 4:
152-163.

J. walters, De broedvogels van het sloterpark-lvest, Tïrinstad slotermeer
te Amsterdam. Amsterdam, februari 1996.
Tijdens inventarisaties in 1993-1995 in het ongecultiveerde deel van het park
werden 44 soorten broedvogels vastgesteld, waaronder Kuifeend, Krakeend
(1995)' Boomvalk (1995), Torenvark (1993), Tonelduif, Braamsluiper, sprint-
haanzanger (1994-95), Matkopmees en Rietgors. Mogelifk ook Groene specht.

J. walters, De broedvogelstand van het Rembrandtpark te Amsterdam
(Overtoomse Veld). Amsterdam, $aprÍt 1996.
Tijdens broedvogelinventarisaties m l99z-L995 werden 32 vogelsoorten broedend
vastgesteld; daaronder in 1992-93 Bosrietzanger en in 1993-g Kleine Iftrekiet.
Nog in 1979 broedden hier 8 paar Spowogels.

N. Zijlmans, foto's van het vogelleven rond Amsterdam (7e-11e seÍie,
voorjaar-zomer 1996).
Daaronder foto's van paartje Grote z-aagbek met volgroeide juveniele Grote
zaagbek Diemerzeedlik, 20 juli 1996 (mogeliik eersre uioedgevàtt voor Neder-
land); van zomerkleed Roodhalsfuut, overzomerend ouderkerkerplas juli 1996;
van juv. Buidelmees te Nieuwendam, en van visarend aan de Diemerzeedijk
24125 aus. 1996.

Correspondentie. Brieven van G. & J. Andriese, A.B. van den Berg, A.A.
Blok (vlieland), mevr. D. constandse, ph. Derks, K.J. Eigenhuis, J.J. Frieswiik,
mevr. dr. A. Jansen (Wageningen), M.R. de Jonge, G.O. Keiil, mevr. A.M.
Ladiges-van de Linde Qrusden), p.J. Marcus (met beschrdving van vate Llisterll okt. '91 Ruigoord en waterrietzanger 14 sept.'92 Bretrcnpad), M. Melchers
Oureau Stadsecologie), F. Nordheim (Artis), mevr. M. euist (IVerkgroep
Rootoogels Nederland), L. Salvati (Gruppo Fauna Romana & LIpU,-Rome), L.
sruijt, P. Tak, mevr. B. Tellefson (santa Maria, californië; krantenknipsels over
l7 vrijvliegende californische condors), D. Tempelman, mevr. r.i. vheger
(I-euven) en J. Walters.
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II, Milieuberrichten over de regio

Milieubeleidsplan Amsrerdam I 996- r 999. stadsnieuws mei/juni I 996.

Twee rapportages over de aanleg van Uburg:
Gedeputeerde s(aten van Noord-Holland, con".pt voordracht stnrctuur-
plan. l8 maart'1996
Burgemeester & wethouders van Amsterdam, Tweede wegontsluiting
IJburg en Natuurbouw Waterlandse kust. 2 april1996.

M. Melchers, Bouwen in het IJmeer: een historische vergissing. com-
mentaar op het woningbouwplan IJburg.

Amsterdam wil woningen in het Umeer. NRC 5 september 1996. De
Amsterdamse Gemeenteraad besloot op 4 september j.l. me1 srechs 2 stemmen
tegen tot aanleg van IJburg, een stadswijk in het umeer met 1g.000 woningen in
2010.. wethouder stadig wil niet uitsluiten dat uburg in de toekomst nog zal
uitbreiden. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad is daar (nu)
tegen,

Byrger kan lJburg nog tegenhouden. Raad Amsterdam stemr in met
nieuwe woonwijk in lJmeer. vorkskranr 4 september 1996. voor de
aanvraag van een referendum rond deze plannen zijn 24.rg0 handtekeningen
nodig. De vereniging tot behoud van heÍ llsselmeer en de vereniging Natuurmo-
numenten ondersteunen de actie.

M. Idema, Tienduizenden vogels raken thuisloos. Referendum tegen
aanleg van lJburg. Maandblad Uitkeringsgerechtigden, september 1996 p.
6.

fmsterdam mag polder inlijven voor haven. NRC 10 september 1996.
Provinciale Staten van Noord-Holland gingen 9 september 1996 akkoord met eengrenswijziging van de . gemeenre Haarlemmerliède-spaarnwoude, en kan de
Houtrakpolder inlliven ter aanleg van de Afrikahaven.
De bewo-ners van Ruigoord noemen het verries van de groene ruimte een ramp
voor de Randstad.
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Het Vondelpark erkend als rijksmonument. Oud-rffest krant 26e jrg. nr
4, juni 1996.

III. Ontvangen regionale vogeltiidschriften juli-augustus 1996.

Boomblnd jrg. 8, nr. 3, juni 1996.
- Weidevogels profiteren van ruime jas. Over het Relatienotrbeheer van weidevo-
gelgebieden; 75.000 ha, in Noord-Holland valt eronder. Er wordt nu geëxperi
menteerd met relatienotabeheer van percelen binnen grotere intensief beheerde
weidegebieden.

De Duinstag (VWG Katwijk) 1le jrg. nr. 1, juli 1996.
- onvolwassen Kleine Kokmeeuw in Katwiik, 14 en 15 april 1996 in de Binnen-
watering (met beschrijving).
- mannetje Citroenkwikstaart in de zuidduinen, 7 juni. Zesde geval en derde
manneqie in zomerkleed voor Nederland (met foto's). Zie ook kleurenfoto in
Dutch Birding 18, 3: 140. Nieuwe soort voor Karwijk (nr. 289).
. Veldwaamemingen. De overwinterende Hop verbleef tot 6 april, de Dwerggors
tot 3 maart. Max. 54 Peswogels, Russische Kauw.

Ficedula (Twentse VWG) jrg. 25 nr. 2, juni 1996.
- Massale trek van Kraanvogels over Oost-Twente in maart 1996. Grote trekgolf
8-10 maart:.4510 ex., wv. 1460 ex. pleisterden, een absoluut recordjaar voor
Twente. De eerste werden op 3 maart, de laatste op 8 april waargenomen.
- Najaarstrek over telpost Aamsveen 1995. Resultaten van 33 tellingen 12 aug.-25
november. Slechts 23.237 Houtduiven in 1995 tegen max. 81.426 ex. in 1993.
- W'aarnemingen. Schreeuwarend 14 en 15 mei 1996 Engbertdljksvenen. 5
Middelste Jagers aldaar op 26 mei (beide z. beschrijv.).

FÍrrs (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 32 rrr. 2, aug. 1996.
- De broedvogels van Landgoed Elswout 1960-1995. Totaal 73 soorten broedvo-
gels vastgesteld, w.o. Zwafie Specht (sinds 1982).
- Big day 1996. Per fiets op 11 mei 136 soorten, nieuw record voor Z. Kenne-
merland; 2e team kwam op 126 soorten.
- Een El Dorado in de Houtrakpolder. Over de Houtrakkerbeemden. Veel gekluns
met waterinlaat, waardoor Klutennesten verdronken.

39



De Gierzwaluw 34 (1996), nr. j i

- vqgelwaarnemingen. I witstuitbarmsijs te Hoofddcrp op l6 maart, 5 territoria
van Buidehnees rr Ruigoord.

De Graspieper (Samenwerkende VWG,s Noord-Holland),1996 nr- 2.- Twintig jaar broedvogels in het Ilperveld, N.o. van Landsmeer (1g't3-rgg5).
ster r'r toename van Rietzanger. Hoge dichtheid aan verdleeuweriken en
Watersnippen.
- De Boerenzwaluw in waterland-oost (1992.1995), door F. visbeen. Lichte
schommeling, + 1000 p. Hoge dichtheid en hoog broedsucces. Dichtheid neemt
toe in nabliheid Markermeer (conform bevinding bil Huiszwaruw in waterrand).- vispassage moet voedsel Leperaar verbeteren. bij gemaar Eijerrand, aan oe
Roggesloot te Texel is er een geplaatst (1995).

De Grauwe Gans (yogel- en natuurtvacht 2., Flevoland) jrg. lZ nr. 2,
aug. 1996.
- Flamingowerkgroep zoekt medewerking. Er is een landelijke werkgroep ter
bestudering van hier levende Flamingo's. .

. Tuinwaarnemingen winter '95-'96. Totaal 55 soorten in 16 Almeerse tuinen.
- Avifauna Z. Flevoland- :l p. ,Gr.,Zilverreiger in de OVp. 60 p. lcpelaars in de
Lepelaarplassen, de ovp-kolonie is half mei verlaten. 4 p. Grauwe Iiiekendief. l
slangenarend op 6 mei, een vorkstaartplevier 29 mei tot half juni in de kwelzone
langs de oostvaardersdijk. verder Noordse Nachtegaar 19 mèi en vr. Roodkop-
klauwier 26 mei .

De Grauwe C,ors (Avifauna Groningen) jrg. 24 nr. 2, aug. 1996.' ze.etr_ek bij Lauwersoog 1985-1995. Echte pilagische soorten zijn toch schaars
op de Waddenzee.
-.Zestien witbuikrotganzen in noord-Groningen, bij Delfzijr begin januari. Max.
zijn cleze winter 400 ex. in Nederland vastgesteld.- vci leden heden en roekomst van de steenuil in de provincie Groningen.
Voortgaande achteruitgang. In 1996 24 broedparen vastgesreld (_ 46% t.o.v.
begin jaren negentig).

; iasboling_en 
en wadvogels. Kritiek op de gebrekkige Milieu Effect Rapportage

t.a.v. proefboringen op 12 rokaties. Door een gerechterijke uitspraak )iin o.
proefboringen in de Noordzee voorlopig stopgezet.
- waarnemingen. 3 witst,itbarmsijzen, in óroningen en Haren, tussen Grote
Barmsijzen 6-8 januari 1996.
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De Grutter (Vogelbeschermingsv/acht Zaanstreek) jrg. 20 nr. 4, augustus
t996.
- Onderzoek overlast Grauwe Gans. In Waterland (nu 70 p.) wordt onderzoek
gedaan naar ganzenschade; d.m.v. halsbanden wordt nagegaan of de vogels ook
in het gebied overwinteren.
- Broedvogels van het Jagersveld bij Zaandam, 1968-1996. Wijziging broedvogel-
stand door vegetatie-successie. 8 p. Poseleinhoen in 1974. Totaal 8l soorten
broedvogels.
- Verslag Blauwe Reigertelling. 266 p. in de Zaanstreek, wv. 134 p. bij de

Hembrug en 106 p. op de Begraafolaats Wormerveer.
- Noorder-Upolder. De Deelraad A'dam-Noord wil de Rothoek dempen en

inrichten als industrieterrein, Het is nu nog steeds een belangrijk watervogelge-
bied.

Heimans en Thijsse Nieuwsbrief (uritg. Heimans & Thijssestichting
Amsterdam) nr. 8, juli 1996.
- 100 jaar De Levende Natuur. Overzicht van de geschiedenis van het tiidschrift,
gestart door Jaspers, Heimans & Thljsse in 1896.
- Biografie Frederica Johanna van Uildriks 1854-1919. Vrouwelijke'natuurscri-
bente, bevriend met feministe Wilhelmina Drucker.

De Korhaan (VWG 't Gooi) jrg. 30 nr. 3, juli 1996.
- Broedvogels s'-Gravenlandse buitenplaatsen in 1995 (55 soorten op 440 ha.). 6
p. Usvogels, 10 p. Groene en 7 p. Kleine Bonte Specht, 2l p. roofuogels (w.o. 1

p. Wespendiefl, 83 p. Boomklevers, 12 p. Appelvink, 10 p. Bosuil en 13 p.
Bonte Vlieg.
- Alle sijsjes en drljfsijsjes in kaart gebracht. Met vrolijke anekdotes gevulde

bespreking van de Amsterdamse vogelatlas (1996).

- Koekoek zoekt gastouders. In Nederland zun minstens 27 vogelsoorten als

waardvogel vastgesteld (W. & A. Hellebrekers noemen Íen minste 36 soorten;
vgl. Limosa 26: 6-9). Meest geparasiteerde soorten zljn Graspieper, Kleine
Karekiet en Heggemus.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) 39e jrg. nr. 3, juni 1996.
- Vogelsoorten in de Lopikerwaard. 232 vogeloorten vastgesteld, wv. 12 vóór
1980. 2 mannetjes Grote Trap gevangen in 1909.
- Veldwaarnemingen uit het Utrechtse: adulte Zeearerd op 25 okt., Geelsnavel-
duiker op 24 dec. bij Maurik; 14 Witbuikrotgauzer langs de Lek begin jan. - eind
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febr., veel Peswogels (tot 140 ex. Houten), Notenkraker te Veenendaal (tot 9
mrt.), I Witstuitbarmsljs I-opik, een Sib. Tjif te Woerden, l0 april een Ringsna-
velmeeuw Woerden (4e voor Nederland), le helft april I Steppekievit, plus I
Poelruiter bij Tienhoven

De Kruisbek 39e,jrg. nr. 4, augustus 1996.
- Kolonievpgels en zeldzame bqogdvogels in de prov. Utrechr 1995. 37 p.
Aalscholvers in de Botshol, 20 p. Purperreiger Breukeleveen (totaal prov. Utrecht
30-35 p.).Ruim 800 p. Roek, 12 p. Geoorde Fuut Leersumse Veld, I p.
Woudaap, 6 p. Ooievaar (3 succesvol), 4 p. Kwartelkoning in de Blauwe Kamer;
13-21 p. Usvogels, gemengde paren Rouwkwik, 7 p. Raaf Utrechtse Heuvelrug
(1 p. succesvol).
- Zwartkopmeeuw in de stad Utrecht (8x sedert 1991), w.s. ten gevolge van
populatie Nieuwkoopse Plassen (1993 4-5 p., ca. 8 p. 1995) en in de Delta e25
p. 1995).

Meerkoet (Natuur- err milieufederatie Wierhaven) nr. Z, Lg96
- Eurofese Flamiígo' iir'ftét Wièrhavengebied, de eerste? l0/l I mei Wieringer-
meer en Den Oever. Overzicht vari andere 'Flamingo'-spec.-gevallen-
- GeelpootrneeuweÀ in Oostelijk Duitsland. Uitvoàrig vertraat over aflezen van
geringde Larus cachinnans in O. Duitsland; claims van ongeringde L. c. cachi-
nans el Larus omissus op vuilstort N. Holland. Met beschrijvingen.
- Hoe zit het met de Fluiter in ons gebied? 4 resp.l2 terriroria Robbenoordbos
1992-1993, daarna I p.
- Vlinderwaarnemingen. I dode Rouwmantel 27 april * 2 levende elders.
Diverse Oranjetipjes.

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 9e jrg. nr. 3,
sepr. 1996.

' - Reuzenstern nog steeds in de lift? Afname van max. ) 150 waargenomen vogels
(1991) naar zo'n 120 sedertdien zou achteruitgang kunnen weerspiegelen tan
Oostzee-populatie (max. 2300 p. 1971, in 1992 1450 p.).
- Monitoring Waddengebied 1996. Toename Lepelaars van 335 p. in 1995 naar
574 p. in 1996 t.g.v. exodus uit Oostvaardersplassen. Grote Stern nam af op
Griend, maar broedde op Schiermonnikoog (ca. 27O p.) en Rottumerplaat.
2 p. Porseleinhoen op Vlietand, I p. Sperwer op Ameland (nieuw) en Blauwborst
broedend Westerplas Schiermonnikoog (nieuw).
- Zeldzame broedgevallen. Hop in Brabant, 2 p. Kleine Zilverreiger Oosrvoorne,
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Notenkraker in Friesland, Zwarte Wouw bij Deventer.
- Witbuikrotganzen in het seizoen'1995196. Eind januari )500 vogels; 300 bij
Den Helder en 176 bij Camperduin. Ook een waarneming Yan 2 ex. bii Uitdam,
Waterland 2 maafi 1996 (door F. Visbeen; nieuwe ondersoort voor de regio).

De Strandloper (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noorn:-

wijk) 28e jrg. nr. 2, juni 1996.
- Voorkomen en determinatie van de Peswogel in Noordwlik. Grondig verhaal

over invasie in Noord- en Katwijk (max. 54 ex. hier)

De Tallceling (Roofuogelwerkgroep Nederland) 4e ft5. nr.2.
- Prooikeuze van Bruine Kiekendieven in Groningen in 1995. 39% Veldmuis'
daarna nogal wat Spreeuwen.
- Roofrogelonderzoek in Schotland, naar de relatie tussen de populatie-ontwikke-

ling van het Schots Sneeuwhoen als jachtwild op de 'Grouse Moors' en de stand

van Blauwe Kiek en Slechtvalk (volgens een Zweedse shrdie hangt broedsucces

van Slechtvalk af van bestandsschommelingen van het Sneeuwhoen, niet anders-

om). De jacht op het Sneeuwhoen wordt meer en meer betwi§t'
- Zeearendwerk in Polen. Martijn de Jonge over zijn Zeearendentrips naar Polen.

- Recente roofrogelliteratuur. Onder meer over broedende Visarenden in de Rode

Zee (85 p. op de Farasan eilanden, broeden vanaf november);442 p. Steenaren-

den in 1992 in Schotland, > 500 p. Rode Wouw nZ. Zweden 1994 (rond 1970

nog 50 p.). Overzichsartikelen over roofrogeltrek over de Bosporus (in Gerfaut

84:.51-62) en over Falsterbo (Anser 34: 85-104).

Vogelnieaws (Vogelbescherming Nederland) 9e jrg. nr. 3, mei 1996.

Themanummer Kerkuil. In 1995 ruim 1000 paar, met 3.3 jongen per nest

uitgevlogen. Vooruitgang in Zeeland (68 p.) en Limburg (61 p,). Slechts 2 p. Z.

Holland. Andere provincies: Groningen 38 p., Friesland250 p. Drenthe 160-180,

Overijssel 150, > 100 p. Achterhoek, overig Gelderland 62 p., N-Brabaot 124

p., Flevoland 33 p., Utrecht en w. Betuwe slechts 5 p.

In Noord-Holland in 1995 19 p., wv. 18 succesvol 70 jongen groot brachten. 8 p.

Wieringermeer. 2 p. Schiphol meÍ beide een vervolglegsel; 9 jongen vlogen uit.

Er hangen w 294 kerkuil-kasten in de provincie Noord-Holland

Vogelnieuws (Vogetbescherming Nederland) 9e jrg. nr. 4, juni 1996.

- Regeting onbeschermde vogels 1996-97. Het betreft Spreeuw en Huismus

vanwege landbouwschade; en Zilver- en Kokmeeuw.
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De Winterkoruing (YWG Castricum) jrg. 31 nr. 2, juni 1996.
- Biometrie en voorkomen van Usvogels ill Castricum en omstreken. Broedgeval
landgoed Marquette, gem. Heemskerk in 1975.
- Ongebruikelijke prooi van Havik. Een Roodkeelduiker febr. 1996, geslagen
door vrouwtje Havik in het infiltratiegebied.

De Winterkoning 99.31 nr. 3, september 1996.
- De broedvogels van het N.Hollands Duinreservaat 1995. paapje en patrijs
vertonen al langer een lage stand. Geelgors uitgestorven.
-Yinkenbaanverslag. 10.891 vogels gevangen van ll5 soorten, waaronder 22
soorten steltlopers. Bijv.: 10 Bokjes, 65 Rosse Grutto's, 62 Zilverplevieren. Op
het afspelen.van een bandje met hun roep dalen deze waadvogels af op de vinken-
baan in het droge duin.

IY. Ontvangen rapporten.

R. van Beusekom & N. Jónker, Vogels op geïnundeerd bollenland. Een
ecokrgisch onderzoek nÍlar soorten, aantall,en en gedrag. Uitg. Provincie
Noord-HoÍland, Dienst Ruimte en Groen, september 1995.

A.J. van Dijk, F. Hustings, H- Sierdsema & Theo Verstrael, SOVON
Broedvogelrapport 1993. S0VON-monitoring rappoÍr 96tOZ. SOVON,
Beek-Ubbergen 1996.
Alweer het tweede nationale jaarrapport over broedvogels in Nederland. In 1993
12 p. Woudaap, 2 p. Slechtvalk, 5 p. Steltkluut, 175 p. Zwartkopmeeuw, 1900 p.
Noordse Stern, 90-100 p. Vqlduil, 170-200 p. Usvogel, I p. Waterspreeuw, 2 p.
Noordse Nachtegaal, 200:225 p. Buidelmees, 90 p. Raaf, 170-190 p. Grauwe
Klauwier, 80-100 p. Grauwe Gors, 40-50 p, Roodmus en nog slechts I I p.
Ortolaan.

C.J. Hazevoet, The birds of the Cape Verde Islands: Their distribution,
taxonomy, zoogeography, and conservation. Proefschrift Universiteit van
Amsterdam, juni 1996.
Bundel van artikelen over de vogels van de Kaapverdische Eilanden, onder meer
over zulke endemen als de Purperreiger van Santiago, de Rasoleeurryerik, de
Kaapverdische Rietzanger, steltlopers en zeevogels van de Kaap Verden, en de
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volledige Checklist van de avifauna van de eilandengroep . Deze omvat: i44
soorten, waaronder 14 endemen, waarvan er 12 volgens Hazevoet aan de hand
van het phylogenetische soortbegrip tot zelfstandige soorten zouden moeten
worden besóouwd (i.p.v. als ondersoort van polytypische soorten volgens hèt
biologische soortconcept); 43,44 zo onderscheiden soorten broeden of hebten
gebroed. Doctor Kees Hazevoet was in de jaren l98z-L984 voorziuer van de
Vogelwerkgroep Amsterdam. Wli feliciteren hem van harte met ziin promotie. ,

C.J. Hazevoet, diverse losse artikelen:
- ornithological news from the cape Yerde Islands in 1995. Bulletin Zoölogisch
Museum Universiteit van Amsterdam vol. 15 m. 3, 1996.
- An annotated ornithological bibliography 

- 
of. Guinea-Bissag. Verslage_n en

technische gegevens Instiruut voor Systematiek eu.Populatiebiotogie (Zoölqgisch
Museum) Universiteit van Amsterdam, nr. 55, 199i. : : ..
- Birds observed in Guinea-Bissau, january. 1986, with a review of .currenr
ornithological knowledge of the country, -\.Í{i*Uut vol. 18, lgg6zl}-2i. ,

.,,, .. 1 :.
L. Salvati, Polis, Ecologia urbana. Catalogo articoli, rivisti e libri.
Bibliografie over stadsecologie, met name van Italiaanse steden.

L. Salvati, Merops. Catalogo articoli, rivisti, libri e carte geografiche.
Bibliografie ove stadsornithologie. overzicht van artikelen en boeken over vogels
in Barcelona, Madrid, Lissabon, Parijs, Brussel, Bern, London, Leeds, Bristol,
Wenen, Praag, Budapest, Warschau, Helsinki, Athene en verscheidene Italiaanse
steden.

Organbidexka Col Libre (OCL, nieuw adres: 11 Rue Bourgneuf F-64100
Bayonne, Frarkrijk), nr.26, juli 1996.
- Jaren van lood- In 18 jaar van jachtrnonitoring op de fureneese trektelposten
zrjn naar berekening I midoen schoten afgevuurd op doortrekkende duiven. Op
een record dag met 25.360 geregistreerde schoten werden 4.000 duiven neerge-
knald (28 okt. 1982). Per duizend schoren worden 109 duiven gedood en 55
zwaar gewond. Ieder jaar trekken er bijna een miljoen Hout- en Tortelduiven
door. De duivendoortrek concentreert zich in de Westelijke §reneeën. Vgl. ook
Transpyr 1994.
- Najaarstrek van de Slangenarend over de §reneeën. Deze voltrekt zich van
half augustus tot 10 oktober. Totaal >3100 geteld mer name in de Oostelijke
§reneeën (op de telposten Eyne, waar 57Vo hiervan doorkomt, en het plateau
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van Beille). systematische simuttane roofuogElrrektellingen dateren van 19gg.
Vgl. ook Voge.[iaar 28, 1980: 5 en 186, Nos Oiseaux 36,,19g11,i53d4.. ,

Platform'\vetenschap & Ethiek i.s.m. het Rathenau Instiruut (Den Haàg),
Nanrurontwikkeling: waarom en hoe? slotverklaring en stellingen van een
publiek debat.
In Zwolle werd op I juni 1996 een maarcchappeliik debat gehouden over natuur-
ontwikkeling en natuurbeleid.

Bovenstaande regionalc vogettijdschrtften zijn te raadplegen in de ptanta-
ge'bibliotheek, Plantage Middentaan 45. Eenmaal per kwaiaal circuleren ze in
een leesmap, voor deélname waeraan men ztch op kan geven bij Henk de Groot,
tel. 6414014.
Het archief van de vogetwerkgroep Amsterdam onvangt graag ongepubriceerde
rapportages en elders verschencn pubhcaties over vogels en ,igrtgiiieden in en
o-y lmstlrdam; het is op afspraak te raadpregen bij Ruud vrek, spuistraat j02
1012 W Arn$erdam, tu|. 62N024:
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