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REDACTIONEEL

Bij een nieuw jaar horen vanzelfsprekend goede voornemens. De redactie
heeft zulke goede voomemens vooral waar het de continuïteit van de
Gierzwaluw betreft. ln 1997 streven we ernaar eens in de drie maanden
een Gierzwqluw bij u op de mat te laten vallen.

In onze pogingen zo actueel mogelijk te zijn, kwam de aankondiging
van enkele evenementen in het vorige nummer helaas als mosterd na de
maaltijd. Enkele leden stelden dat niet op prijs en lieten dat op niet mis te
verstane wijze weten. Begrijpelijk, maar helaas wordt de laitiek niet altijd
even tactisch verwoord. Dat er soms iets niet helemaal gaat zoals het
hoort, is natuurlijk een punt ter verbetering. We hopen daarbij wel op uw
begrip te kunnen rekenen: per slot van rekening zijn we geen professio-
nals en moet de Gierzwalaw in onze - soms schaarse - vrije tijd tot stand
komen. Opbouwende kritiek is altijd van harte welkom, meer nog hopen
we op uw bijdragen in de vorm van interessante aÍikelen, nieuwsberich-
ten en helpende handen.
Dit is het laatste nurnmer van de jaargang 1996. Een greep uit de

artikelen: Nirk Zijknans besteedt uitgebreid aandacht aÍul een mogelijk
broedgeval van Grote Zaagbekken. Jan Hendrik van Oers heeft onderzocht
in hoeverre vogelnamen in het Arabisch overeenkomen met de klanken
die de vogels voortbrengen: Arabische vogelonomatopeeën. Ruud Vlek
heeft weer een overzicht gemaakt van de literatuur die het najaar aan de
Vogelwerkgroep is toegezonden. U kunt dus op de hoogte blijven. De
waamemingenrubriek over het afgelopen najaar houdt u van ons tegoed.
Wel geeft Mark Kuiper ons weer inzicht in de vogelstand rond de
Amstelveense wateren- Verder is er natuurlijk ook weer het nodige vereni-
gingsnieuws: excursies ziln er georganiseerd tot in mei en ook de cursus
Vogelherkenning gaat - bij voldoende belangstelling - zijn derde jaargang
in. Dic§ van de Velde beschrijft hoe zij de vogelcursus van het afgelo-
pen jaar heeft ervaren. Voor degenen die de dia-avond op 2l november
jongstleden hebben gemist: een impressie treft u in deze Gierzwaluw aan.

Rest ons natuurlijk nog u een heel voorspoedrg 1997 toe te wensen. We
hopen u daartoe de hand te kurmen schudden op de nieuwjaarsborrel op
14 januari aanstaande, waaryoor u ook een uitrodiging aantreft in dit
nuÍlmer.

3



De Gierzwaluw 34 (1996), nr. 4

UITNODIGING NIEU\ilJAARSBORREL

Het begint langzamerhand traditie te worden: de nieuwjaarsborrel van de
Vogelwerkgroep. Het bestuur hoopt u dinsdag 14 januari te verwelkomen
om gezamenlijk op het vogeljaar 1997 te kunnen proosten. We verwelko-
men u daartoe graag vanaf 20.00 uur in de Plantagozaal van het NME-
centrum, Plantage Middenlaan 29.
Het bestuur en een aantal actieve leden zullen aanwezig zijn om met

elkaar en u de plannen en vooruitzichten van 1997 te bespreken. Ook al
bijna traditie is dat Peter Scholten een video toont met een aantal van de
vogel-hoogtepunten van 1996. kden die zijn werk kennen, weten dat
Peter garant staat voor bijzondere opnames.

Dus: graag tot de 14e!

OPROEP: HULPTROEPEN GEZOCHT VOOR ORGANISAIIE
JUBILEUMJAAR

In 1998 viert de Vogelwerkgroep zijn a0-jarig bestaan. Het bestuur wil dit
jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De gedachten gaan daarom
uit naar het organiseren van een feestdag en het publiceren van een jubi-
leumboek.

Voor de activiteiten heeft het bestuur de input nodig van de leden van de
vereniging. Daarnaast is er gewoon ook menskracht nodig om de activitei-
ten te realiseren.
Wij verzoeken dan ook alle leden om ons te bellen met tips, verzoeken,

raadgevingen, maar vooral met de mededeling dat ze mee willen werken
met de organisatie van de activiteiten.

Jan Hendrik van Oers tel. (020) 6171080 en Ellen de Bruin tel. (020)
6241123.
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EXCURSIES IN DE KOMENDE PERIODE

Tot eind mei staan maar liefst zes excursies op het programma. Ook
hiervoor geldt wat in de vorige Gierzwaluw reeds is gezegd:.
- verzamelen op het Stadionplein, tenzij anders vermeld;
- vertrektijd is 8.00 uur, zorg dat je er al iets eerder bent;
- mee te nemen: eventueel wanne kleding en regenkleding, eten en
drinken;
- waar mogelijk zullen wij een uitspanning bezoeken.

Tip: Noteer de excursies die je leuk vindt meteen in je agenda en meld je
zo vïoeg mogelijk aan. De telefoonnummers zijn:
Frans: (020) 6854695
Huub: (020) 6437397

Zondag 19 januari: Waterland en Marken, fietsexcursie.
Al fietsend ogen en oren open houden voor wat er zich naast watervogels
zoal aandient, waaronder misschien een Blauwe kiekendief of een Smelle-
ken. Wie op 8 december de Sneeuwgors heeft gemist krijgt op Marken
nog een kans. Het verzamelpunt is deze keer het Shell-station aan de
Znebwgefiijk, vlak bij het Flevopark.
Opgeven bij Huub.

Zondag 9 februari : Brouwersdam, auto-excursie.
De Brouwersdam, die Goeree met Schouwen verbindt, staat garant voor
een groot aantal soorten Meeuwen, Eenden, Ganzen en Futen. Maar ook
andere bijzondere vogelsoorten worden hier vaak gezien, zoals Steltlopers
en Flamingo. Dez,e laatste overwinteÍ op de Grevelingen, het grootste
zoutwatermeer van West-Europa, dat door de Brouwersdam van de
Noordzee wordt gescheiden.
Opgeven bij Frans.

Zondag 16 maart: Flevopolder, auto-excursie.
Een 'rondje Flevopoldef is in de winter altijd goed om veel roof- en
watervogels te kunnen zien. Toch bevinden zich onder de overwinteraars
ook wel zangvogels, zoals de Sneeuwgors en de Frater, die wij met een
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beetje geluk nog te zien krijgen.
Opgeven bij Frans.

Zondag 20 april: I)iemerzeed[ik, wandelexcursie.
Op deze gifbelt met onvolprezen natuurschoon (hoe lang nog?) zijn al
veel bijzondere waarnemingen gedaan. Al een aantal jaren hebben Havik
en Buidelmees er hun domicilie. Voor degenen die met de fiets komen is
het verzamelpunt het Shell-station aan de Zeeburgerdijk, vlak bij het
Flevopark. Wie liever met de auto komt, wordt verzocht om 8.10 uur bij
het hek (bij de schietbaan) op de Diemerzeedijk te zijn.
Opgeven bij Huub.

Zondag 4 mei: Veluwe, auto-excursie.
Hier gaan wij op zoek naar vogels van bos en hei, waaronder veel soorten
die wij in en rond Amsterdam niet zo snel te zien krijgen. Een greep uit
de mogelijkheden: Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Raaf, Kuifmees en
Goudvink.
Opgeven bij Frans.

Eind mei / begin juni: Naardermeer, auto-excursie.
Het eerste gebied dat door Natuurmonumenten werd aangekocht om te
voorkomen dat het een vuilstortplaats zou worden en dat de laatste jaren
weer een zorgenkindje is geworden door daling van het grondwaterpeil.
Voor watervogels als Zwarte Stern, Aalscholver en Purperreiger, alsook
voor de Locustella-zangers is het er voorlopig echter nog goed toeven.
Meer over deze excursie in de volgende Gierzwaluw.
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CURSUS VOGELHERKENNING VOOR BEGINNERS
Het betere werk

Dic§ van de Velde

"Hé, een vogelcursus van de vogelwerkgroep, dat is net iets voor ons.,, Na
al een tijdje redelijk fanatiek gevogeld te hebben, hadden we het idee zelf
niet zo veel meer vooruit te komen. Een cursus door de echte keoners en
ware vogelaars; dààt zouden we wel eens het een en ander van op kunnen
steken. Dus zo zaten wij - samen met nog een heleboel andere aspirant
vogelaars - op een maandagavond in maart klaar voor onze eerste les.

Het echte werk
7*ven avonden lang wijdden Dik Brijs en Jan Hendrik van Oers - daarbij
gesteund door prachtig foto- en videomateriaal van Peter Scholten - ons in
in alle geheimen van het vogelen. Met behulp van een zeer uitgebreid
cursus- en werkboek kwamen alle aspecten van het vogelen aan de orde.

Zodra we eenmaal wisten welke kijkers en welk(e) vogelboek(en) we
moesten aanschaffen, waÍen we klaar voor het echte werk. tn het eerste
gedeelte van de cursus werd vooral aandacht besteed aan het herkennen
van vogelgeluiden, biotoop en stafus. Daama kwam het tetere, werk, voor
de echte 'die-hards': het herkennen en determineren van steltlopers,
roofuogels en meeuwen.

Een ding was duidelijlg de cunusleiders hadden hun huiswerk goed
gedaan. Maar ook van ons werd het een en ander verwacht. Braaf
maakten wij voor iedere les ons huiswerk uit het werkboek. Maar aan
theoretische kennis alleen heb je natuurlijk niet genoeg. Het echte vogelen
leer je alleen in de prattijk. Vooral de excursies waren dan ook een
succesvol onderdeel van de cursus. Alleen het hele vroege opstaan was
wel eens wat minder geslaagd.

Iluis-, tuin- en keukenvogels
Dat vroege opstaan kan trouwens tot grappige situaties leiden. Een van de
excursies vond plaats in het Vondelparlq waar we om al om zqs uur ,s

ochtends moesten verzamelen. Op zoh vroeg tijdstip verwacht je niet dat
er veel mensen op pad zijn. Toch was het al verbazingwekkend druk op
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straat. Alleen werd snel duidelijk dat deze mensen niet ook zojuist hun
bed hadden verlaten. Zij waren na een nacht doorzakken juist op weg
emaar toe! Tijdens deze excursie konden wij ons oefenen in het herken-
nen van de geluiden van de'huis-, tuin- en keukenvogels'. Aangezien het
afgelopen voorjaar heel koud was, viel het aantal verschillende soorien dat
we hoorden een beetje tegen. Veel vogels waren nog niet gearriveerd.
Alhoewel, toch kan je in zo'n gewoon stadspark ook bijzondere vogels
tegenkomen. Zo signaleerde een van onze cursusleiders er zowaar een
beflijster!

Genoeg aan één veertje
Alle cursisten namen de excursies heel serieus. Bij ieder vogeltje dat zich
maar liet zien of horen, stonden er meteen zoh vijftien man met kijkers in
de aanslag. Misschien was het bij nader inzien toch niet zo raar dat
sommige voorbijgangers ons een beetje eigenaardig bekeken.

Hoewel ik aanvankelijk dacht dat je met zo'n 'kudde' mensen wel niet zo
veel vogels z.ou zien, bleek dat heel erg mee te vallen. En dan is het
bijzonder plezierig als er iemand bij is aan wie je van alles kan vragen.
"Welke vogel was dat nou?" (als er een snelle schim voorbij kwam
vliegen). "Hoe kun je de grote lijster nou precies herkennen?" Op al dat
soort vragen was altijd wel een bevredigend antwoord voorradig. Vooral
Peter, meestal onopvallend op de achtergrond aanwezig, bleek een goede
vraagbaak te zljn. Het leek wel of hij voor het determineren aan slechts
één veertje al genoeg had.

Eropuit
Kortom, de hele cursus was heel erg leerzaam én heel geznllig. Vooral het
uitgebreide cursusboek kan niet genoeg geroemd worden, het bevat een
schat aan inforrnatie. Verder werd ik door de cursus ook ontzettend
gemotiveerd om er zelf veel op uit te gaan. Ik heb nog nooit zo fanatiek
gevogeld als dit jaar! Maar het allerleukste van de cursus vond ik toch om
samen met anderen die net zo enthousiast - of gek, het is maar hoe je het
bekijkt - zijn als jij eropuit te gaan. Want daar gaat het toch allemaal om:
lekker warm aangekleed, gewapend met kijkea vogelboeken en veel
proviand eropuit. l.ekker de hele dag genieten van de buitenlucht, natuur-
schoon én natuurlijk vooral van al die vogels...
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CURSUS VOGELHERKENNEN IN 1997

Ook in 1997 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een Cursus
Vogelherkennen. Gedurende het jaar worden beginnende vogelaars
begeleid bij het leren herkennen van Nederlandse vogels.

De cursus Vogelherkennen wordt in twee delen gegeven. Het eerste deel
wordt gegeven in het voorjaar en bestaat uit vier avonden en vier excur-
sies. In het najaar volgen nog eens drie avonden en excursies. Deze
tweeledige aanpak, maakt het mogelijk om beginnende vogelaars in één
jaar een redelijk volledige introductie in het herkennen van vogels te
geven, door de verschillende seizoenen heen.

De cursus is zodanig opgezet dat deelnemers leren om zelfstandig vogels
te herkennen. Tijdens de lesavonden wordt er, onder andere met behulp
van opdrachten, video-opnames en lichtbeelden aandacht besteed aan
zaken die helpen bij het herkennen van vogels. Tijdens de excursies
wordt de cursisten in kleine groepjes de gelegenheid gegeven om hun
kennis in de praktijk te toetsen en aan te scherpen. In het cursusboek kan
de cursist allerlei achtergrondinformatie terugvinden, over zaken als
kijkers, vogelgidsen en andere literatuur. Met behulp van de oefeningen
in het werkboek kan de cursist zelf aan de slag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de

lesavonden en dat ze bereid zijn om Íer voorbereiding van iedere les zo,n
I à 2 uur aan huiswerk te besteden.
De cursus vindt doorgang bij voldoende deelname. De kosten van de

cursus zijn f 75.-. Opgave is mogelijk bij de cursusleiders Dik Brijs
(6201134) en Jan Hendrik van Oers (6171080).
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DIA'S DIE OP JE NETVLIF,S BLIJVEN PLAKKEN
Magistrale natuurmomenten van een Hollandse Italiaan in Katwijk

Angeniet Kam

Voor velen kwam de aankondiging van de dia-avond op 21 november
jongstleden helaas te laat. Desondanks waren er nog zo'n vijftien geinte-
resseerden in de dia's van l,orenzo Maginzali.

Lorenzo, van oorsprong Italiaan, begon rond zijn dertigste - volgens
eigen zeggen toen hij de disco ontgroeid was - met vogelen. Na een paar
jaar voegde hij de fotografie als dimensie aan zijn hobby toe. Hij woont
in Katwijk en gaat regelmatig in de vroege uurtjes naar de Katwijkse
Zuidduinen om de natuur vast te leggen. Dat hij daarbij in de loop der
jaren een geoefend oog heeft ontwikkeld, was goed te zien aan de prachti-
ge lichtbeelden hij die deze avond toonde.
Zijn diaserie begon met impressies van mistige duinen in de vroegte, wat

landschappen oplevert die je niet direct in Nederland zou situeren. Vooral
insecten laten zich op dat vïoege tijdstip goed fotograferen, omdat zij door
hun bedauwde vleugels niet in staat zijn op te vliegen. Als ware kunst-
wer§es heeft Lorenzo zE vastgelegd: dauwdruppels benadrukken de
doorschijnende patronen van hun vleugels. Vele soorten vlinders en
libellen ving hij op deze wijze in de lens.

Het Zuidduinse vogelbestand heeft hij in de loop der jaren vrij volledig
vastgelegd: de gangbare soorten, maar ook vogels die wat minder vaak te
bezichtigen zijn. In dit verband baarde vooral de Waterspreeuw enig
opzien: de aanwezigen hadden deze soort de afgelopen tijd niet in de
Katwijkse Zuidduinen gesignaleerd, maar Lorenzo fotografeerde hem nog
in de winter van'951'96. Dodaars, Geoorde Fuut, een hele familie Ge-
kraagde Roodstaarten in alle soorten en maten: prachtige dia's, waarop de
details goed te zíer, zijn, trekken aan het oog voorbij. Van de meeste
soorten heeft Lorenzo ook een foto 'in bad'. Hij fotografeert bij voorkeur
vanuit een schuilhut of vanachter een camouflagenet. Op die manier kan
hij de vogels in hun meest natuurlijke pose in zljn lens vangen. Hij houdt
níeÍ zo van foto's van 'vogels op een paaltje': menselijke ingrepen in het
landschap brengt hij het liefst zo min mogelijk in beeld.
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Dia's uit voorjaar, zomer en herst passeÍen de revue. In de herfst foto-
grafeert Lorenzo ook vele paddestoelensoorten. Van sommige boomschor-
sen heeft hij abstracte dia's gemaakt waar menig kunsschilder nog een

voorbeeld aan zou kunnen nemen: prachtige kleuren in bijna geometrische

vonnen. lWat maar weer eens ondentreept dat beeldende kunstenaars de
natuur alleen maar kunnen proberen te benaderen.

Hoewel Lorcnzn zichz.elf een 'middelmatig' fotograaf noemt - hij hoort
volgens eigen zeggen niet bij de besten maar ook niet bij de slechtsten -
heeft hij een klein gezelschap toch een prachtige avond bezorgd. Hopelijk
komt hij nog eens op herhaling!

SLAAPPLAATS HALSBANDPARKIETEN GEZOCHT

Halsbandparkieten hebben gemeenschappelijke slaapplaatsen. Ze hebben
in Amsterdam de hinderlijke gewoonte om van slaapplaats te veranderen.

7-o zaten ze begin oktober aan de Sloterplas en half december aan de

Plesmanlaan. Het gaat om enkele honderden exemplaren. Op 16 december

waren ze weer spoorloos.
Als u in Amsterdam een slaapplaats van deze vogels aantreft, wees dan

zo goed Ruud Vlek hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, tel.
6279024. Het gaat om waarnemingen vanaf ongeveer I uur voor zolson-
dergang tot I uur na zonsopgang.
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ARABISC HE VOGELONOMATOPEEËN

Jan Hendrik van Oers

De naamgeving van vogels is tegenwoordig een populair onderzoeksge-
bied. Er is daarbij vooral aandacht voor oude namen en in het algemeen
voor namen van vogels in Europese talen. Ik wil nu wat toevoegen aan dit
onderwerp door vogelnamen te bekijken uit een ander taalgebied, namelijk
het Arabisch, een taal waar ik bekend mee ben vanuit mijn studie.

Onderzoek naar vogelnamen in het Arabisch kan vanuit verschillende
perspectieven worden benaderd. In dit artikel besteed ik vooral aandacht
aan Arabische vogelnamen die gevormd zijn vanuit de klankovereenkomst
met vogelgeluiden (onomatopee). In het Nederlands bestaan er veel
vogelonomatopeeën, voornamelijk bij zangvogels en steltlopers.

De reden voor mijn interesse in klanknamen in het Arabisch is dat deze
taal een aantal klanken heeft die wij in het Nederlands niet hebben. Ik
hoopte bij mijn onderzoek vooral op Arabische vogelonomatopeeën te
stuiten met zulke klanken. Vanuit de hoop en stelling dat mensen vanuit
talen met verschillende fonemen misschien andere aspecten van de
vogelzang horen.

Arabische klanken
Een aspect waar het Arabisch zich van onder andere het Nederlands
onderscheidt, zijn een aantal klanken die in het Arabisch de status van
medeklinker hebben.

, ,'= , i:= =l= -L:

Dit zijn respectievelijk de emfatische broertjes van de s, d, t en z in het
Arabische alfabet. Het verschil met de 'normaal' uitgesproken s, d, t en z,
die ook in het Arabische alfabet zijn vertegenwoordigd, is dat de emfati-
sche letters sterker, meer geprononceerd uitgesproken worden.

Deze leÍter moet worden uitgesproken als een zacht-schorre h, die achter
het verhemelte wordt gevormd.

12
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't-_

Dit is het teken voor de ch, die moet rilorden uitgesproken als in Bach of
Christiaan.

z
Dit is een specifiek Arabische klank, die achterin de mond wordt gevormd
en een scherpe beknepen keelklank voorstelt. Je kunt hem goed horen als
Saddam Hoessein het heeft over de 2.Arabische natie en glraq.

z
Deze klank ligt tussen een achtermondse g en de r.

Verder wordt de q in het Arabisch veel achtermondser en harder uitge-
sproken dan de Nederlandse geaffecteerde q en bezit het Arabisch de

Engelse th.
Als laatste bezit het Arabisch een aparte medeklinker voor een klank die

bij ons niet als eigen foneem erkend wordt. Het gaat om de pauze in je
mond tussen be en ambte als je beambte uitspreekt. Je pauzeert dan
terwijl de lucht achter de mond door je strottehoofd geblokkeerd wordt.
Dat verschijnsel is in het Arabisch een aparte klanlq goed voor een

consonanten-status.

t1

Deze hamza is een van mijn favoriete letters, en dat is weer vooral
veroorzaakt door het Duitse woord voor deze letter'Stimmritzenverschlu8-
laut'.

Onderzoek
Als referentiemateriaal heb ik ssÍr F.ngels/Ambisch boekje gebruikt dat
geschreven is door de bekende Bertel Brum, Common birds of Egypt.
Aan andere werken was op korte termijn niet te komen. kr dit boe§e
staan 101 vogels, die algemeen zouden voorkomen in Egypte.
Ik heb de Arabische namen bekeken en opgezocht in woordenboeken (H.

Wehr, ,4 dictionary of modern written Arabic; Al-Faraayied, Dictionaire
Arabe-Frangais en S. Badawi & M. Hinds, A dictionary of Egyptian
Arabic). Daama heb ik de namen op klankovereenkomst gecontroleerd.

13
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(onder andere met behulp van L. Jonsson, Vogels van Europa en P.A.D.
Hollom e.a., Birds of the Middle East and North Africa).

Het resultaat varr deze insparuring is het volgende, helaas wat schamele
lijstje.

,.1: .'.i ,r,,rl ..;, laqlaq 'abya4-=, Ooievaar
De Ooievaar is een goede naam om mee te beginnen. Laqlaqa is het
Arabische woord voor klepperen, direct afgeleid van het bekende Ooie-
vaarsgeluid. Laqlaq is de naam voor de groep ooievaars. De toevoeging
bij de Ooievaar betekent 'wií; Laqlaq 'aswad is dan de Zwarte Ooievaar.
Hieronder zullen nog een aantal vogels worden gepresenteerd wiens
klanknaam een hele groep aangeeft, zoals bij ons onder andere de Kievit
doet.

Voor de duidelijkheid van hen die het Arabisch proberen mee te lezen:
het Arabisch wordt van rechts naar links gelezen. Wat vanuit ons schrijf-
richtingsperspectief betekent dat laqlaq de transliteratie is van het tweede
Arabische woord.

i : : ., , i:, krukie rumaadie, Kraanvogel
De Arabische Kraanvogels eindigen hun roep blijkbaar met een K. Alle
vogels uit de groep kraanvogels schijnen krukie te heten in het Arabisch.
Rumaadi is het Arabische woord voor grijs.

,'"11. - ... ,,r l-:-,.1: karawaan 4-ài'rào:*, Griel
Dit is een wat moeilijker soort. Alle wulpen en grielen heten karawaan in
het Arabisch. Het woord lijkt een samenvoegsel van de geluiden van een

aantal vogels uit deze groepen. Het bijvoeglijk naamwoord betekent
woestijn oftewel Sahara.

,,..i.: !. ,. . '-. \, qi==iqaa-."-: mu.r!,awwaq, Bontbekplevier
De Bontbekplevier overwinteÍ in het Midden-Oosten, vooral in Egypte,
heel zelden broeden zij in het gebied. Het is dan ook verwonderlijk dat de
baltsroep van de vogel in zijn naam terugkomt. Het is trouwens ook de
groepsnaam voor de kleine plevieren in het Arabisch. Het adjectief
betekent zeer toepasselijk 'geringd'. Opvallend is dat naast de q ook de
emfatische t in de naamvorming gebruikt wordt. Mogelijk horen de
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Arabieren de t wat scherper dan ik dat doe. De q vind ik wel een geschikt
foneem voor de begintoon van de baltsroep van de Bontbekplevier.

/g,rlLr,iJ, -É.,, ziqzaaq biladi, Sporenkievit
Het is de Sporenkieviet, die de kieviten hun naam geeft. Het is dan ook
een algemene soort in het Midden-Oosten, terwijl de Kievit een wintergast
is. Het lijkt erop dat als de onomatopee van een soort de groepsnaam in
een taal veroorzaakt, deze soort vaak de meest algemeen (door het jaar
voorkomende) soort van de groep in het taalgebied is. Biladi is het
Arabische woord voor tan het land'of lokaal-

u, g!=utL,, --i+ ie=s'iwi, Oeverloper
Nu eindelijk een ondubbelzinnige onomatopee, zonder adjectieven of
andere toevoegingen. En hij is goed gelukt met de emfatische t, die de

scherpte in de Oeverloperroep ook effectief benadrukt.

-È.a-., tlt.+, qa i+ -:"=.aa'abqa--ia., Sahelzandhoen
Gespikkelde zandhoen is de vertaling, waarbij de Sahelzandhoen de
naamgever voor de groep is. De q en de emfatische t zijn ook hier goed
gebruikt. Het is opvallend dat zandhoenders een onomatopee hebben in
het Arabisch. Waar in het Nederlands een beschrijvende naam past voor
een soort die hier niet voorkomt, zijn de zandhoenders juist de vogels van
de Arabische wereld.

",\-iré1i, hudhud, Hop
De Hop is een algemene vogel in Egypte. Mijn eerste Hop daar zag ik in
hartje Caïro langs de Nijl scharrelen. Het is een vogel die de plaats van de

Merel een beetje heeft overgenomen. Ik was erg benieuwd naar het
Arabische woord voor Hop, omdat Arabieren de p niet kunnen uitspreken.
Meestal zeggen zij b ervoor in de plaats. Maar in de naamgeving is voor
de explosievere d gekozen.

,,[.,rb, bulbul, Arabische Boelboel

?:igÉ"r,, siksaka, Tjiftjaf
Dit is een beetje een raadselnaam. Hij is duidelijk wel bedoeld als een
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onomatopee, maar ik ging onwillekeurig op zoek naar andere loofzangers,
die meer in de richting komen van het siksaka-geluid. Maar mogelijker-
wijs is de k een latere toevoeging aan de naam.

.', -l:t.', -'t't t ZltÍZOeÍ, SPfeeUW

Zutzoer is een redelijke beschrijving van het zagende geluid dat spreeu-
wen soms maken. Ik had gehoopt op een emfatische z in het woord. Maar
bij nadere overweging denk ik dat een nadrukkelijke z ts veel de nadruk
op het begin van het woord zou leggen, die bij het wat monotone geluid
van de Spreeuw niet passen.

,,ii.,:i-!!i-. r-,i . -,,:ifaab 'aassoen, Bruinnekraaf
Ik weet niet zeker of de Bruinnekraaf de naamgever is voor de kraaien en
raven in het Arabisch. De Bruinnekraaf heeft dezelfde roep als de Raaf,
alleen iets ronder en zachter. De beginletter is een goede klank voor de
achtermondse klank van deze vogel.

Conclusie
Een lijst van l0l namen is misschien te weinig om conclusies aan te
ontlenen. Maar uitgaande van het gegeven dat algemene vogels in een
taalgebied eerder in aanmerking komen voor naamgeving door middel van
een onomatopee, verwacht ik met deze lijst een groot aantal Arabische
vogel-onomatopeeën te hebben verzameld.

In het Arabisch zijn er veel minder namen die voortkomen uit het geluid
dat de vogel maakt, dan in bijvoorbeeld het Nederlands. Vooral bij
zangvogels zijn er opvallend weinig onomatopeeën gevonden. Alleen de
steltlopers zijn een groep waar deze naamsachtergrond regelmatig voor-
komt.

Er wordt bij Arabische vogelnamen weinig gebruik gemaakt van Arabi-
sche klanken bij de klankbeschrijving in de gebruikte onomatopeeën.
Alleen de emfatische t, de keelklank : en de q worden regelmatig ge-

bruikt bij de beschrijving vÍrÍr klanken in Arabische vogelnamen. Mis-
schien vanwege het feit dat een groot aantal van de specifieke Arabische
klanken erg achter in de keel worden gevormd. Dat neemt niet weg dat ik
gedeeltelijk teleurgesteld ben in het resultaat. Vooral van de andere
emfatische letters en deharnza had ik meer verwacht.
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DE GROTE ZAAGBEK, NIEUW ALS BROEDVOGEL?

Nirk Zijlmans

Wanneer we de broedgebieden van de Grote Zaagbek wat nader bekijken,
kunnen we, verdeeld over drie belangrijke plaatsen in West-, Midden- en
Noord-Europa, onderscheid maken tussen standvogels en vogels die, na
broedtijd en rui, zuidwaarts trekken. De voor Nederland dichtsbijzijnde
broedplaatsen bevinden zich in Groot-Brittannië en Duitsland. In Groot-
Brittannië zíjn deze voomamelijk geconcentreerd in Schotland. In Duits-
land broedt de Grote Zaagbek in Beieren, Sleeswijk-Holstein en Branden-
burg. Het geschatte aantal broedparen in Duitsland bedroeg in 1985 t
1000 met een gestage toename in de jaren daama (Bezzel, Handbuch
Vögel 1995).
In tegenstelling tot de Middelste Zaagbek is het broeden van de Grote

Zaagbek in Nederland tot op heden nog nooit vastgesteld. Wel kunnen we
vaststellen dat de Grote Zaagbekken die in Nederland komen overwinte-
ren, de broedvogels zijn van Centraal- en Noord-Scandinavië, Finland, de
Baltische Staten en Rusland. De broedvogels van Zuid-Scandinavië
overwinteren waarschijnlijk voor het grootste gedeelte in de Oostzee
(SOVON 1987). De populaties van Duitsland, Groot-Brittannië en de
Zwitserse Alpen zijn voomamelijk standvogels, die de broedgebieden niet
of nauwelijks verlaten.

De vogels die bij ons overwinteren verlaten eind augustus/begin septem-
ber de broed- en ruiplaats en vonnen groepen in estuaria en geïsoleerde
visrijke meren. Vertrek van die plaatsen vindt niet of nauwelijks plaats
vóór de vorst invalt. Om die reden zijn deze vogels niet vóór eind
oktoberftegin november in ons land te verwachten.

Het was dan ook verbazingwekkend dat op 20 juli 1996 in het uitwate-
ringskanaal van de Pencentrale aan de westkant van de Vijfhoek (Diemen)
drie Grote Zaagbel<ken werden waargenomen, die de richting van het
IJmeer opzwommen. Een van de vogels was onmiskenbaar een volwassen
vrouwtje, de andere twee droegen het vrouwelijk kleed, maar hadden wat
afivijkende kenmerken: ze waren kleiner; ze hadden niet zo'n uitgesproken
kuif als volwassen vogels; ze oogden wat fletser van kleur en de witte
keelvlek was niet zo scherp begrensd als bij adulte vogels. Eén van de
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vogels had een duidelijk zichtbare witte vlek bij de teugel. Het volwassen
vrouwtje gaf een zwijgzaam alarm voor naderend gevaar, waarop de

vogels in snel tempo het IJmeer opzwommen. De twee kleinere exempla-
ren begonnen op veilige afstand onbekornmerd het verenkleed te poetsen,
terwijl het volwassen vrouwtje waakzaam bleef. Het kleinere formaat van
de twee vogels en het gedrag van de volwassen vogel gaven het sterke
vermoeden, dat het hier om een oudervogel met twee vliegvlugge jongen
ging! Onbekendheid met juveniele vogels in Nederland zorgde evenwel
voor de nodige determinatieproblemen.

De vogels werden ook al op l7 juli 1996 waargenomen en bevonden
zich toen wat verder noordelijk op het lJsselmeer. Een volwassen
mannetje werd op 3 mei 1996 gezien langs de IJsselmeerdijk ter hoogte
van de Munt.

.foto: Nirk Zijlmans

18



De Gierzwaluw 34 (1996), nr. 4

De Grote Zaagbek wordt bij ons uitsluitend in de winter waargenomen
met een maximale presentatie in de maanden januari en februari. De
strenge winter van 199511996 gaf hoge concentraties te zien op de nog
weinige plaatsen met open water in Nederland.

Voor de regio Amsterdam werd een maximum bereikt in februari. Op 6

februari 1996 verbleven 330 exemplaren van de Grote Zaagbek in het
Amsterdam-Rijnkanaal. Het IJsselmeer was in die periode volledig met ijs
bedekt en daardoor ongeschikt geworden als foerageergebied.

Waamemingen in de zomermaanden zrln uitermate schaars. Het gaat hier
vaak om aangeschoten en zieke vogels of vogels die hier de rui doorma-
ken (SOVON 1987). Op één uitzondering na gaat het bij alle zomerwaar-
nemingen om solitaire vogels met een geslachtsverhouding waarbinnen de

marmetjes duidelijk de overhand hebben.
Om een indruk te geven van het voorkomen van de Grote 7-aagbek in de

zomermaanden, zijn de volgende waamemingen bekend:

Zomerwaarnemingen van Grote Zaagbek in Nederland, 1927-1986

periode Jum juli aug. bron

1927-1936 3x 2x 3x Eykman et al., Ned. Vogels II, 1941: 655

1937-1972 19x 11x 77x Limosa, jrg. lO-47 (+9 uit Vogeljaar)

1940-1947 3x Alleyn et al., Avifarma Midden-Neder-
land, l97l

tn4-1977 lx 2x Vogels van Groningen 1983:115

1979-1983 43x 12x 24x SOVON 1987: 148,149

1984 1x Vogels tussen Vecht en Eem, 1987

1956-1986 8x 6x 5x Vogeljaar 1956-1986

totz. l 1927-1986 74x 37x 49x

% (n=t60) 46% 23% 31% R. Vlek, archief VWGA, okt. 1996
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Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de Grote Zaagbek als overzomeraar
in Nederland als zeer zeldzaam te boek staat, met een duidelijk dieptepunt
in de maand juli. Een waarneming van meer dan twee vogels werd
eenmaal eerder gedaan. Op Z4juli i940 zagTh.P. Renssen bij de splitsing
Rijn-IJssel een vrouwtje met drie bijna volwassen jongen, en nog een
mannetje, dat op enige afstand zwom. Het vermoeden bestond destijds, dat
het om een broedgeval ging (Ardea 31, 1942 p. 290. Echter, dat vermoe-
den werd in 1977 weer ingetrokken. Naar aanleiding hiervan deelde de
waarnemer desgevraagd mede, dat het achteraf beschouwd waarschijnlijk
aangeschoten vogels en geen broedvogels betrof (Vogels van de Grote
Rivieren, Het Spectrum, Utrecht 1979 p. 129).

Het wordt interessant als we de broedbiologie van de bij ons overwinte-
rende vogels wat nader bekijken. De Grote Zaagbek heeft één broedsel
per jaar met mogelijk een nalegsel. De broedvogels van bijvoorbeeld
Finland vertonen op zijn vroegst een legbegin vanaf half april met een
gemiddeld broedbegin van eind april tot begin mei. De broedduur be-
draagt ongeveer 32 dagen, met als gevolg dat de jongen niet vóór begin
juni uit het ei zullen komen. Als holenbroeder verblijven de jongen nog
één à twee dagen in de nestholte om vervolgens met het vrouwtje ouder-
vogel het water op te zoeken. Het mannetje bemoeit zich niet meer met
het vrouwtje na de eileg. Hij blijft wel in de buurt als de jongen een paar
dagen oud zijn, maar neemt geen deel aan de zorg. Hij zoekt als eerste de
ruigebieden op.

De jonge vogels zijn na 60/70 dagen vliegvlug en blijven tot ver in de
herfst in gesloten groepen bijeen. Het vrouwtje oudervogel heeft meesten-
tijds de jongen verlaten vóór deze vliegvlug zijn om, net als de mannetjes,
de ruigebieden op te zoeken.

Het lijkt niet aannemelijk dat de op 20 juli waargenomen vogels afkom-
stig zijn uit de broedgebieden in de buurt van Nederland en zodanig als
zeer vroege overwinteraars bestempeld zouden kunnen worden. Na deze
voorlopige conclusie is het verleidelijk om te veronderstellen dat het dan
misschien om vogels gaat die in Nederland gebroed hebben. Hierbij dient
echter de grootste voorzichtigheid in acht genomen te worden, als we
vervolgens kijken naar de broedbiologie van de Midden-Europese popula-
ties. Deze vogels beginnen op zijn vroegst te broeden vanaf half maart,
met een gemiddeld broedbegin van eind maart tot begin april. Eind
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apri{begin mei zouden er dan jongen kunnen zijn, die dan eind juniftegin
juli vliegvlug zljn. Weliswaar zijn deze vogels standvogels, maar het lijkt
evenwel niet uitgesloten dat sommige oudervogels met jongen gaan

zwerven. Een water. en voedselrijk gebied als het Usselmeer lijkt een

aannemelijke keus om naar uit te wijken en enige tijd te pleisteren.
De begrenzing van het regelmatig bezette broedareaal ligt nog honderden

kilometers van ons land verwijderd, maar de mogelijlàeid bestaat, dat er
kolonisatiedrift op gang gaat komen als het aantal broedparen bij de

Midden-Europese populaties blijft toenemen. Gelet op de uitbreiding van
het broedareaal van bijvoorbeeld Buidelmees en Roodmus, lijkt de komst
van de Grote Zaagbek als broedvogel zeker niet uitgesloten.

Misschien dat op langere termijn de Grote Zazgbk ons land niet alleen
als geschikt overwinteringsgebied, maar ook als broedgebied zal weten te
waarderen. Daarom verdient het aanbeveling de Grote Zaagbek in de
gaten te houden.

Met dank aan Ruud Vlek voor zijn onverrroeibare speurwerk en de

samenstelling van de tabel over de zomerwaamemingen.
Tevens dank aan C.S. Roselaar voor het bekijken van de foto's.

Literatuur:
SOVON Atlos van de Nederlandse Broedvogels, 1987
Cramp etal; The Birds of the Western Palearctic, Vol. l,
Eykman et al.: Nederlandsche Vogeb, Deel 2, l94l

Nirk Zijlmans
Magroliastraat 11/1

l03l VD Amsterdam
tel. O2O-6327429

t977
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INVENTARISATIE OEVERLANDEN AMSTELVEENSE EN
KLEINE POEL 1996

Mark Kuiper

Ook in 1996 inventariseerde een groepje Amstelveense vogelaars in het
kader van het SOVON-Broedvogel Monitoring Project de territoria in de
westelijke oeverlanden van de Amstelveense Poel. In dit moerassige, deels
met berken- en elzenbos begroeide laagveen in het zuiden van het
Amsterdamse Bos werden 32 soorten broedvogels vastgesteld met in
totaal 140 territoria (zie tabel 1). Een vergelijking met vorig jaar (De
Gierzwaluw 34, nr. 2) doet vermoeden dat het \ïaterhoen te lijden heeft
gehad van de relatief strenge winter: de soort zakÍe van 9 naar 5 territoria.
Ook het aantal Kuifeenden halveerde tot 2.
Opvallend is dat andere'koudegevoelige' soorten minder werden getroffen:
zowel Meerkoet als Winterkoning zakten licht van 13 naar 11. Mogelijk
weten deze soorten beter te profiteren van de nijver vogelvoerende
bevolking in Bovenkerk en Amstelveen.
Als nieuwkomers konden Nijlgans, Staartmees en Holenduif worden
begroet. Aardig is dat de Matkop ieder jaar een extra territorium vestigt
en nu op 3 uitkomt. De TuinÍluiter zit duidelijk in de lift met een stijging
van 6 naar 10. De Zwartkop was minder fornrinlijk: een daling van 3 naar
1.

Tabel 1 Broedvogelinventarisatie westelijke oeverlanden Amstelveen-
se Poel 1996

Fuut
Wilde Eend
Kuifeend
Nijlgans
Sperwer
Buizerd
Fazant
Waterhoen
Meerkoet

Holenduif
Koekoek
Winterkoning
Heggemus
Zanglijster
Merel
Roodborst
Kleine karekiet
Bosrietzanger

Fitis 15

Tjrftjaf 9
Staartmees I
Koolmees 7

Matkop 3

Pimpelmees 5

Rietgors 1

Zwarte Kraai 2
Ekster 3

3
>10

)
I
1

1

4
5

11

1

2
11

3

2
8

6
4
I

I
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Grote B. Specht 1

Houtduif 4

Fuut
Wilde eend
Slobeend
Kuifeend
Nijlgans
Fazanï
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Scholekster
Houtduif

Zwartkop
Tuinfluiter

Ransuil
Boerenzwaluw
Koekoek
Winterkoning
Heggemus
Zanglijster
Merel
Roodborst
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Zwartkop

Vlaamse gaai 2

Tuinfluiter
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Matkop
Pimpelmees
Rietgors
Ekster
Vlaamse gaai

1

l0

Ook de aangrenzende noordelijke oeverlaÍrden van de Kleine Poel werden
onderzocht. Dit voor het overige vergelijkbare stukje laagveen is deels in
gebruik als weiland, waar soorten als Slobeend, Kievit en Scholekster
huizen. De aanwezigheid van bredere rietkragen resulteeÍ in een tiental
territoria van de Kleine Karekiet. Buizerd en Sperwer laten het hier nog
afiveten, maar daar staat tegenover dat in het meer open terrein een

Ransuil de druk van de talloze bosuilen in het aangrenzende bos weet te

weerstaan. Merkwaardig is dat de ratio Zwartkop-Tuinfluiter hier 6:7 is
tegen 1:10 om de hoek. Ook hier is de Matkop duidelijk aanwezig met 2
territoria. Er werden 3l soorten geconstateerd met in totaal 127 territoria.

Tabel 2 Broedvogelinventarisatie noordelijke oeverlanden Kleine Poel 1996

7

t2
J

6
)
2

2

1

1

I
2

I
8

J

2

5

3

10

1

6

2
10

I
4
2
3

7

t3
3

2

2
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T.OERAGERENDE HOUTDUIF: ACROBAAT OF STUNTEL?

Op 18 oktober 1996 fietste ik om 17.30 huiswaarts door het Vondelpark.
Al fietsend passeerde ik een Vlier waarin een Houtduif leek te hangen. Ik
stapte van fiets om de vogel te bevrijden. Toen ik op de Vlier af kwam
lopen, gleed de Houtduif van de doorbuigende takken en vloog weg.

De Houtduif had zich helemaal niet verstrikt, wat ik aanvankelijk dacht,
maar leek heel goed gebruik te maken van de oppervlakte-vergrotende
werking van zijn vleugels. Hierdoor kon hij bij de bessen komen aan het
eind van de kleine takjes. Bessen die hij stapje voor stapje, lopend op
takken, niet zou kunnen bereiken.

Paul Marcus wÍrs zo vriendelijk voor mij uit te zoeken wat er in de
Cramps over Houtduivengedrag stond. In Brily'P, vol iv, p. 315 vond hij
onder het kopje 'food':

"Food taken principally on ground by walking and pecking. Also feeds
in, trees where remarkabkly agile, clambering amoflB small branches, and
will even hang upside down to reach food." (cursivering, JH)
Volgens mijn waarneming ging het echter niet om op zijn kop hangen,

maar het daadwerkelijk gebruik van de vleugels om een groter aantal
takken te betrekken bij het dragen van het eigen gewicht. Zodoende kon
de Houtduif bij voedsel komen, dat anders onbereikbaar zou blijven.

Om hierover uitsluitsel te krijgen, wil ik de leden van de Vogelwerk-
groep vragen om bij voorkomende waarnemingen van hangende' Houtdui-
ven op te willen letten of er actief van de vleugels wordt gemaakt als
draagmiddelen. Ik ben erg benieuwd naar uw berichten.

Jan Hendrik van Oers
Warmondstraat 173 hs
1058 KX Amsterdam
020-6171080
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ONTVANGEN LITERATUUR NAJAAR 1996

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal over de avifauna van Amsterdam en omstreken

A.H.V. Eggenhuizen, Grazende vogels in Waterland. Opvang van ganzen, zwaneÍr,
Meerkoeten en Smienten. Uitg. Samenwerkingsverband ïVatedand, september 1996.
Verslag van onderzek naar opvattingen rond vogelschade op grasland en de noodzaak van opvanggebie-
den in Waterland. Sedert 1989 wordt N. en O. Waterland bezocht door 6.-8000 Kolganzen en kleinere
aantallön van andere sooÍten gmen en zwmen. M.n. in polder Zeevmg verblijven veel Kleine Zwmen
(max. 192 in jan. '95) en Knobbelzwanen. Het aantal overwinterende Smienten in Waterland bedraagl j
60.000.

Saillante bevinding: De Yr'ildschadecommisie keerde aan boeren zelfs bedragen uit voor Rotganschade in
WaterlÀnd (sic!).
Het rapport stelt 3 proef-opvanggebieden voor om de schade door grazende vogels te beperken, w- een

bd Zuiderwoude. Om de vogels dÀarop te cmcenÍeren wordt een aantÍekkelijk grasbeheer en een gericht

ve{aagbeleid voorgesteld.

De Graspieper (Samenwerkende VWG's Noord-Holland) 1996 rn. 3.
- Zwx:en en gmzen in Nmrd-Holland in winter 199511996.570 Grauwe Ganzen in Vr'atèrland in nov., 3

Indishe Ganzen aldaar in okt. 1995; >270G41í) Kolganzen dec.-maaÍ in O.Waterland en in jan. 2340 in
de Rmde Hoep; >1000 Brmdganzen in O.Waterland in maan 1996 (en record; Eggenhuizen vermeldt als

eerdere maxima 320 ex. in febr. '89 en 290 injan. 9a).
- Watervogels in de Oost-Havens van Amsterdam (1982-1996). >17.000 geteld winter 1982; hoge

aantallen ook in 1985 en 1987.
- Onderzoek Grauwe Garuen in Waterland. St€rke toename van broedpopulatie: <70 p. 1995. Grasland-

schade wordt onderzocht.
- Waamemingen. Op 22 april een groep vutT Zwlrte ïVouwen bij We*p. Broedgeval van Dwergmeeuw
in bet Eelm@r.

B. Ibelings, Het Goudse Bos in de veertiende eeuw. NatuÍajÍg. 1996 nr. 5-6 p. 99-102.
Bevat omitho-historirche gegevens over divese Reigerboosen, w.o. het Reigersbos bij Ouderkerk aan de
Amstel (l 156-1418>).

H. F. van der Lee (1921-1995), Vogeldagboek 2 januari - 1 april 1944 (kopie).

M. Melchers, Buidelmees aan het U. Noord-Hollands Landschap jrg. 23 m. 4, 1996 p. 10.

J.E. Messing, Jaarverslag nestkastjes N.O.B. 196.
Op de Nieuwe Osterbegna&laats broedgevallen vm Torenvalk, Speruer en Boomvalk (1-2 p.). Begin
augustus dook en Buirerd met jong op, die mogelijk in de buun gebrad heeft. Tenminste I p.
Boomklever met 5 jongen. 26 p. Koolmezen hadden 142 jongen, dwz. 5,5 jongen peÍ paaÍ. 6 p. Pimpel-
mees hadden gemiddeld 6,3 jongen per paar. De Bonte Vliegenvanger was afwezig.

Vogelwerkgroep IVN afdeling Amstelveen, Een terugblik op de Gierzwaluw. Vr'ijkkrant
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Amsterdamseweg-Znid 2e jrg. nr. 13, septembeÍ 1996. Van 56 in 1982 opgehangen nestkasten aan

het $r'ithelminaplein te Amstelveen waren er in 1996 3l bezet.

W. van der Waal, foto's van twe€ schaarse doortrekkers.
ZwaÍtwitfotot van mametje Ortolaan (ll mei 1982 zingend Halfiveg; +l5e in regio) en wouwrje lJseend
(VUfhclq mart 1984).

N. Zdlmars, Wijfjeshuismus met lange snavel. Het Vogeljaar 44 (1996),3: 124 (+ fsto).

N. Zijlmans, twee kaarten van Waterland-Oost met ingekleurde vogelwaarnemingen
winter-voodaar 1995- I 996.
Broedesrde Bottbek- en Kleine Plevier langs de Broekergouw. Op 2 plaatsen baltsende lVatersnip.

N. Zijlmam, foto's van schaa$e vogelsooÍten in de regio (serie 12-14).
O.m. van juv. DrieteenstrÀndloper aan de Diemerzeedijk (22 sepÍ. 1996i pas het 26e geval in de regio), vr.
Sneeuwgorzen in Waterland. 2 Geoorde Futen in het Umeer.

Correspondentie. Brieven van P.J.T. Derk, Dr. C.J. Hazevoet, M.R. de Jonge (ansichtkaan van

Ringslmg am Diemezeedijk), mevr. Dr. A. van der Lee-Bijlsma, N. van Swelm (St. Omithologisch
Statiol Voome), mevr. DÍ. H. de Roever-Bonnet, L. Salvati (Gruppo Fauna Romana & LIPU, Rome) en

Dr. J. Wattel (ZvíA).

Rectificaties. Twee foutjes in deze rubriek Gzw- 34,3: Huiszwaluwen aan Zuider Akerweg, Osdorp niet
11, maar I par @. Tak).
De elekronische uitgave van G.F. Wasterman, De Toerakot (Adam l8í)) is nog niet op CD-Rom
uitgebmcht, maar in bewerking.

II. Milieuberichten over de regio.

Amsterdams Milieu (Nliliewentrum Amsterdam) nr. 3, juni 1996.

- Uburg: het gaat eÍom spann€n. Vemlag van een lritische milieukonferentie over de aanleg van Uburg.

- Nieuw verlies voor AmsterdÀmse Elos. OveÍ dreigende kantmtbouw dat het Elzenbos aan de Jachtha-

venweg zal aantasten.
- Bespreking vm Sijsjs en Drijfsijsjes.

Amsterdams Milieu (Mihewentrum AmsteÍdam) m. 4, oktober 1996.

- Uburg natmrlijk niet! Natuumonumenten stermt actie voor referendum tegen de aanleg van lJburg.

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN Amsterdam) t6e jrg. ru. 3, september 1996.
- Het milieubeleidsplm Amterdam 1996-199 ÍrÀdeÍ toegelicht. Gesprek met de Milieudienst Amsterdam

over niet bepaald hemelbesormende plannen.

E. Fokke, 'Diemerzeedijk blijft lekken'. Amsterdams Stadsblad 25 sept. 1996.
Inteoiew met levenslange dijkbewoner H. Griffioen (77). Volgens hem liggen er 23 vaten arsenicum,

alsmk radioactief afval. ïkn heel gmd' beaamt dirccteur Cleij van de Amsterdamse Milieudienst.
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Griffioen heeft geen enkel vertrouwen in de'inpakkin( van de belt.
Laatste nieuws: het Ministerie vm YROM wil alsnog de smeÍingskosten verhalen op DzD-veryuiles Shell

en Solvay-Duphar.

College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Nota van AntwooÍd m.b.t. Sructuuplan-
uitwerking IJburg, M.E.R. Uburg 2e fase en natuurontwikkeling Waterlandse kust. Haarlem,
april 1996.

Provincie Noord-Holland, Stree§lannen Noord-Holland-Zuid. Tweede wegontsluiting IJbug
en Natuurbouw Watedandse kust. Haarlem, 2 qril 1996.

H. van Halm, De Diemerzeedijk. Hier nam de natuur bezit van Nederlands smerigste gifbelt.
Trouw 23 nov. 1996 p. 7.
Er heeft 'dit jaar nog met succeí een IJsvogel gebroed in de giÍbelt. Rectificatie: dit jaar = 1995,

broedsucces onbekmd.

Milieufederatie Noord-Holland, Jaarverslag 1995.
- PEN-eiland. De VijÍhoek bij Diemen dreigt aangetast te worden dmr de aanleg van een autoweg ter
ontsluiting van IJburg.
De Noord-Hollandse Milieufedemtie heeft de minister van Landbouw, Visserij en Milieu gevraagd het
gebied de status van beschermd natuureservaat te veÍlenen.

Noord-Hollands Milieu'96 (Milieufederatie Noord-Holland) nr. 2 mei/juni 1996.
- De t@komt vm de regio Amsterdm- Verslag van rcnde tafelgmprek tsen KameÍ van Koophandel en
Milieubeweging.
- Hou 't blauwe han kletsnat- Volgem Milieufederatievoorzitter Gallacher is lJburg een voorbeeld vm
terugwaartse planologie.

Noord-Hollands Milieu '96 (Milieufederatie Noord-Holland) nr. 3, augustus 1996.
- Stukken van wethouder Stadig en C. Knoop Koopmans over IJbug. Altematieven: bouw aan NW
IJ-oever, bij Bovenkerk of richting Muiden.
- Opnieuw uitstel Afrikahaven. Raad van State verleent geen opheffing van schorsende werking aanvraag
MilieueffectrappoÍtage.
- Bot vangen in Nmrder Uplas. Moet van §tadsdeel Noord bedrijventerein worden. Volledige demping is

echter niet de bedeling.

De Smient (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) nr. 5, juni 1996.
- VogelaanvaringspÍeventie Schiphol nog onder de maat.

- Vogels en vliegtuigen: vete of veÍzGning. Er wordt een onderzck gestan naar Blauwe Reiger gedrag
rond startbanen.
- Kennemerstrand. SVN dret vmrstellen voor vogelwiendelijk beheer.

De Smient nr. 6, november 1996.
- Herziening prioriteiten in de Noord-Hollandse vogelbe*heming. 'Weidevogelbescherming, bedreigde
natuurgebieden enz.
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Studio v. Landschapsarchitectuur Pemmelaar-Groot, Tekeningen m.b.t. de aanleg van een
amfibieënpoel in het Vondelpark.

Tekst stembiljet wekt woede Comité lJburg. De Volkskant 29 nov. 1996.
Het comité lJbug Open veÍloor een kort geding tegen nieuwe referendum-regels, volgens welke meer
tegemtemmen benodigd zijn ter vemerping vm een rmdsbcluit. Tevens heeft het comité een klacht
ingediend tegen de rcferendumtekst, waarin de stemmer eerst de overwegingen van de Gemeenteraad over
IJburg uitgelegd lcijgt.

III. Ontvangen regionale vogeltijdschriften eptcmber*ovenber 1996.

Boomblnd jrg. 8, nr. 4, september en nr. 5, olÍober 1996:
- Wadvogels niet blij met droogvallende schepen. Onderzoek naar de vestoring van wadvogels door
recreatie.

- Arrstelveense ampak stadswaterproblematiek. Over ecologisch stadswater beheer, o.m. door lmger
vrethouden van rcgenwater.

Ficedula (Twentse VWG) jrg. 25 w.3, septembeÍ 1996.
- zomerdagie Falsterbo, 4 aug. 1996: Sreppearend, Schreeuwarend, 6 Rode en Z Zwafie 'Wouw, Visarend,
+ 5 andèÍe sooÍten rove§.
- Waamemingen in Twente t/m aug. 1996. Kleinst Waterhoen, derde week juni roepend op lmdgoed
Singraven te Denekamp, Ov.

Firis (VWG Zuid-Kennemerland) jrg. 32 nr.3, okober 1996.
- Larus gewonr§. Er breden 1,3 miljen Zilvermeeuwen in Nril Europa, wv. 700 in umuiden. sedert
1990 l5x Geelpootmeeuw in lJmuiden (hier gemengd broedpaar vr. Geelpoot x KI. Mantelmeeuw in
1995), Kleine Burgemffiter in 199G92 en 1995, 20x Grore BurgemeesteÍs.
- Winterfenologie 1995. Paarse Strandloper op l0 septembeÍ, IJsgors op 16 septcmber.
- vogelwaamemingen Zuid-Kememerland. Zomerwaamemingen van wspendief- Eind aug. 3 voÍk$aan-
meeuwen, w.o. 2 adulte.

De Grauwe Gans (Vogel- en natuurwacht Z. Flevoland) jrg. 12 m. I maart 1996.
- Pestvogelwaamemingen in Almerc 1996. Invasiegolfje 19 jm.-25 febr. Tenmimte 5 groepen, max. van
50 ex.
- Ringverslag Kromlootpark. Terugmeldingen van Buidelmezen uit Charenle-Maritimg Fr. en ZwaÍtkop-
pen uit Algerije en Andalwië, Sp6nje.
- Avifauna Zuid-Flevolmd. Het gebeun s'winters allemaal rond de Harderbrmk: 2 onv. Zeearenden,
Dwergganzeq Roodhalsgans.

De Grauwe Gans jrg. 12 w. 3, november 1996.
- Steltloper- en roofvogeltelling najaar 1996. Nog 54 Kl.strandlopers medio oktobet, slechts 3 Ruigpoot-
buirerds half november.
- oeverzwaluwen in zmddepot bij Zeewolde. Max. 530 p. in 1992, in 1996 4jt p. Aan de praamweg in
1995 528 p. en bij de stichtse Brug ?7o p. De totale Zuid-Flevolmd-populatie bedroeg in 1995 1200 p.
- Avifama Zuid-Flevoland. 2zwane ooievaars 4 aug. 1996 over stichtse Brug, Dwerggarx op 23 okober
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Pampushaven. Grijze Strandloper in de kwelzone 18-19 juli. Verder Poelruiter juli/aug. en Vorlstaart-
meeuw 28 sep. Kromslootpar[ 2x I Hop en2xzwaÍte Specht, Citroenkwikaug./sept.;2x Bladkoning en

I Kleine Vliegenvanger eind sept.-half old.

De Gratmte Gors (Avifauna Groningen) fig.24 w.3, november 1996.
- Broedvogels van de Lauwersmeer 1982-1995. I p. Geoorde Fuut, 3 p. Porseleinhoen,4-5 p. Grauwe
Kiek en I p. Bonte StÍandloper (1995);37-28 p. Dwergmeeuw (1987-88), 97>llp. Noordse Stem en

324-> lOO3 p. Oeverzwaluw (1987-9t.
- Nieuw voor Groningen: Vale Pdlsormvogel (22 juli 1995, Lauwersoog).
- Oeverzwaluwen in Groringen. T@name van ín p, in 1979 naar 22& p. in 1995. Larxlelijk steeg het
aantal bewoonde nesten met 16% t.o.v. 1994 naar 13.550 p. in 1995 (landelijk maximum is 25.0fi) in
1963).
- Tellingen van ganzen €n zwanen in de prov. Groningen 1994-95. 18m Kl. Zwanon in olc. 1994; 38.500

Btandgarzen maart 95, 3 Roodhalsgaroen jan. 1995. Max. 28.0(D Kolganzen (dec. 1994), >19.000

Grauwe (okt. 94) en 5mO Rietganzen (lan. '95).

- Waamemingen 1996. 15 p. Grauwe Kiek in OosGcroningen (4 p. succesvol rrct ll uitgevl. j) en 3 p.

Lauwersmeer. 17 teÍÍitoria van Kwartelkoning in Oost-Groningen. Verder april, mei en juni: 2 ZwaÍle el
min. 8 Witbuilcotgmzerq 5 Roodkeelpiepers, 4 Poclruiters, Buen€ter, Noordse Nachtegaal, Alpengier-
zwaluw, Roodstuitzwaluw. Op Rottm 27 aplil-2í juni: 41 p. Dwergstems, Roodkopklauwier, Roze

Spreeuw, Baardgrasmus, Kleine Vliegf, Nachtzwaluw en Grauwe Fitis.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) ?k, jrg. rc.5, okober 1996.
- KluteninventaÍisatie 1996: 3638 p. in de Zaarstreek (- 40% t.o.v. l99l).
- 1996: Een ouderwets Huiszwaluwenjaar.64% t@name sedert 1993: l8l p. in 1996 Ooogste stand in
jaren negentig).

De Kkine /r* (V$fG Akrnaar e.o.) jÍ9. 13 m.2, september 1996.
- Broedvogelinventarisatie Bergerbos. 37 regelmatige en 30 incidentele broedvogelsoorten.
- De ziekte van Lyme uitgetekend. Uitvoerige behandeling van de via telcnbet€n overgcdragen ziekte.
- Kleine Gcelpootruiter bij Bakkeredm, 6 augustus 1995. Maar een kwartieíje liet dit derde geval voor
Nederland zich bekijken.
- ZeetÍekoverzicht januari-maart 1996. Doortrek van Witbuikotganzen: 5l in januari, 152 in februari en
nog 145 in maaÍt.
- ïr'aamemingen jan.-maart 1996. Max. 188 \Vitbuikrctganzen t.p. in de Puttsn. Eind feb,r. meerderc Rode
'lVouwen. Claim van Naumanns Lijster op ll febr. in Alkmaar (de 2 gevallen tot nr! w.o. een vondst bij
UtÍecht <1866 in collectie NNM, zijn afgevoerd, vgl. DB 18, 4: 187).

De Kleine AIk (VIVG Alkmaar e.o.) jÍg. 13 ru. 3, decernber 196.
- De broedvogels van de Kleimeer 196. Hier even ten noorden van Alkmaar werden in l99l 2 m.
Woudaap aangetroffen. In 1996 I p. Roerdomp, 3 p. Porseleinhoen, 7 p. Watenal en 2 p. Bruine Kiek.
Totaal werden in 1991/1996 55 soorten broedvogels vastgesteld.
- \ryitstuitbannsus in BeÍgen, 23 fe|o[..'96- Er was in de winter van 1996 een kleine invasie van deue sooÍt.
- Zeetrekoverzicht april-juni 1996. Goede vmrjaarstrek op 4 en 5 mei met Íesp. 5480 Noordse stems en
48 Parelduikers (beide rccords). SteÍke steltlopeÍtrek op 7, ll en 12 mei (6250 Zlverpleviereq 10.500

Kanoeten). Klapper: adulte Zwane bÉkoe,.

De Korhaan (VWG't Gooi) jrg. 30 ru. 30 nr. 4, augustus 1996.
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- Nmrdemeer-beheerder w. Fokkema beweert: De visarend is ooit broedvogel geweest op het
Naardemeer (bron?, anno?). Dit jaar overzomerde een ex. vanaf eind juni. Nafuurmonumenten gaat
nestgelegenheid bi eden.
- Roofvogelstroperij in het Gmi. Drie gevallen van nstroof van Havikshorsten.

De Kruisbek (VWG Utrecht) 39e jrg. nr. 5, okober 1996.
- BroedvogelinventaÍisatie Lage Vuursche en Park Groeneveld, gem. Baam (48 resp. 34 broedv.soorten). 9
p. zwtte specht, 4 p. Kleine Bonte specht, 26 p. Goudvinlq 28 p. roofvogels w.o. I p. wespendief, I p.
Raaf. 6 p. Boomlreuwerik maar 0 p. GeelgoÍs.

Meerkoet (Natuur- en milieufederatie Wierhaven) nr. 3, 1996.
- Meeuwen in de winter rond Medemblik HerkoÍEt van afgelezen Kokmeeuwen: Baltische StateÍI,
Denemarken en België.

De Mourik (VWG RUk van Nijmegen e.o.) jÍg. 22 w.2., okt. 1996.
- Bijzonderc Ganzen in de ooijpolder, winÍer 1996. Groenlandse Kolgans 27 jan., 2 witbuikotganzen,
Rmdhalsgm, max. 330 Canadese Gmzen, I mgeringde Dwerggms.
- Slehwalken op de Eponcentrale op het indmtriegebied van NUmegen. Mogelijke toekomstige broed-
plaats.

- Waamemingen voorjaar/zomer 1996. Lichte fa* Dwergarcnd over het SOVON-kantoor te Bee( 17 juli
en 14 augBtN.

Nieuwsbrief sovoN-District l0 en werkgroep vogelinventarisatie IJtrecht nr. 2, augustus
t9%.
- Veel shaarse steltlopers in Utrechr, voorjaar 1996. Doonrek van Toendrabmtbekplevieren Cà. t.
tundrae, herkenbaar m donkerder rug, piel« half mei, 7 weken na aankomst van oÍze hiaticula. Eind mei
baltrende Bmruitem bij Tienhoven.

De Skor (VWG Texel) jrg. 15 nr. 4, september 1996.
- Broedvogels staatsbossen 1996. Reeds 3 p. Buizerd, 5 p. sperwer en 4 p. Boomvalk. 12 p. Ransuil, 15
p. Houtsnip, I p. Zwane Mees en 2 p. Kleine Bamsijs. Het totaal aantal broedterritoria van vogels nam
t.o.v. 1995 aÍ mq 18% t.g.v. de strenge winter.
- Waamemingen. Na het uitkomen van een niuwe (5e) avifarma vm vogeleiland Texel, door A. Dijksen
(zie verderop) gelijk drie nieuwe soorten voor Texel: RmdkeelstrmdlopeÍ (25-7, nr. 352 c.q. nÍ. 335),
Woestijnplevier (31-7 ttm 2-8) en Bonapartes Strandlopnr (13-8). De 2 laatste sooÍten zouden al eens
erder op Texel waargenomen zijn, maar zijn niet dmr de CDNA aanvaard.

De Skor jrg. 15 nr. 5, november 1996.
- wadvogeltelling, 18 aug. 1996. Record-amtal Grenpootruiters (951) m.n. op de schonen; lg6 Geoorde
Futen in de Waddeuee bij de Uzeren Kaap, onder Oosterend.
- waamemingen sept.-ok. 1996. o.m. Grote Zilveneiger Mokbaai, purperreiger op de Bol, Zwane
Rotgans (l6e geval, nu jaarlijlse gasr sedeÍ 1989; vgl. Dijksen 1996: 167), Amerikaanse smient, een 2e
Bonapartes strandloper op 6-9; door DBA opgepqste pelsnip; vondsten vm juv. vorkstaartmeeuw en w.
Nachtzwaluw. vangst van de derde Radde's Boszanger voor Texel (ll-10; vgl. voor,influxje,van deze
Oost-Siberiër DB 18, 5) Invasies van Zwarte Mees eind sept. en van Vuurgoudhaan.

De Steenloper (VWG Den Helder) 14e jrg. ÍtÍ.74,juli 1996.
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- Invasie WitbuikrotgaÍ\zen (Groenland/Spitsbergen). Totaal 848 ex. tussen nov. 1995 en maart 1996. Max.
414 in febrmri 1996.

- riy'amemingen. 120 Taigàrietgamen 2l febr. bij het Zwanenwater. ZwartkeellusteÍ 4 januri - 20 maart
1996 Den Helder.

De Steenloper l4ejrg. nr. 75, oktober 1996.
- Tellingen van dode vogels, winter 1995-96.70% Scholeksters, 123 Uslmdse Tureluurs, I Kuifaalschol-
ver, 3 Kleine Jagers.

De Strandloper (Ver. voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 28e jrg. nr. 3,
september 1996.
- Aankomst zomergasten in Nmrdwijk en omgeving 1996. Eerste Beremwaluw 19 maart, Giezwaluw
13 en Grasmus 17 april.
- Waamemingen. Grauwe Klauwier in de Amsterdamse Waterleiding Duinen, omgeving Rozendel 2 juni
1996.

De Takkeling (RoofvogelwerkgÍoep Nederland) 4e jrg. nr. 3, oktober 1996.
- Een geslmgd bredgeval vn de ZwarÍe Wouw in Nederlmd. N*t lag aan recrcatieplas Bussloo, tussen

Wilp en Voorst Gld. (1 jong uitgevl.). Eerder was er in 1984 een misluk broedgeval in de rilieden, N'iy'
Overijssel (vgl. Limosa 58,3: 122-l?3).
- Wcpendieven broeden in Friesland en Groningen. Oud geml Betsterzwaag <1896 (Albarda; Vog. in
Fr. I: 334) wordt betwijfeld. Verdere gevallen bij Appelscha 1944?,1986,1970?. In 1996 4 nesten in
Frieslmd: Omjewoud, Appelscha (3 nsten). Eerder breden vemad bij Bakkeveen en Beetsterzwaag.
Succesvol bradgeval 1996 ook in bosssen van Sellingen, ZO v. Stadskmaal Groningen (broeden in deze
prov. sedeÍ eind jaren zeventig: G4 p.; contra Boekema et al. 1983: 147)-

- Bmmvalken in hoogspanningsmasten in prov. Groningen. <2O% vm 293 hoogspanningsmsten bevatten
oude kraaiennesten. Daarin werden 5 broedende Boomvalken en I p. Buizerd vastgesteld. In de regio
A'dam werd nestelen in pilom vastgesteld in Waterland en bU Abcoude (Ruitenbeek et al. 1990: 260,
Vogeljaar 42: 176).

- Recente roofvogelliteratuur. Succesvol Slechtvalkpaar in Midden-Limbury 1996 (3 j.), hier seden 1992.

2e paar op industriebouwwerk Limburg (2 j. uitgevl., I later t). In juli 1994 paat en 2 jongen gezien in
Noord-Hollmd (Slechtv. Nwsbr. 2,1). Duitse populatie nu 209 p., wv. 132 p. Baden-Wihttemberg, 20 p, in
Nordrhein-Westfalen en in OosÈDuitsland nog slechts 2 p. 1994 (hier 310 p. voor en na WO II).
Onderzoek naar Slechtvalkpaar in Berlijn (Om. Beob. 92:315)"

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen e.o.) l9e jrg. nr. 4, september 1996.
- De Kerkuil in Nmrd-Holland. Toename in N. Holland van 2 p. 1990 nnr 25 p. 1995, wv. 5 p. rond
Schagen. Lmdelijk 1043 p.

- Broedvogelinventarisatie Zwmenwater 1992-1995. Lepelaar 63 p., Aakholver 350 p.; I p. Geoorde
Fuut (1993-94),47 p. Blauwborst, 16 p. Barmsijs, 35 p. Watenal.

De Tringiaan l9ejrg. nr. 5, november 1996.
- Bespreking vm Wereldatlas van de vogeltrek, mmengateld door J. Elphick (vertaling van Engelse
uitgave, uitg. Schuyt en co.).
Vgl. mk Vogeljmr jrg. 44 m. 3: 134.

De Tringiaan 19ejrg. nr. 5, december 1996
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- Alledaagse vogels: Zwarte Kraai. In het jachtseizoen 1992/93 werden 150.000 Kraaien gedood. Zij
verdienen omiddellij ke bescheming.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 9e jrg. m. 5., september 1996.
- Even voorstellen: VWGA-lid Drs. Willemijn Prret medewerkter weidevogelbescherming van Vogelbe-
scheming Nederland.
- Nieuwe uitgave van Vogelbescherming over 87 belangrijke vogelgebieden in Nederland.
- Flora- en famawet blijft heet hangijzer. Ondanks jachtveóod op 8 sooÍ€n, nog geen actieve zorgplicht
voor Rode LijstsmÍen.
- Lepelaamieuws. Door verlating OVP-kolonie geen to€name van stand t.o.v. 1995 (814 p.).

IV. Ontvmgen rapport n en boeken.

A. Dijksen m.m.v. F.-J. Maas & C. Smit, Vogels op het Gouwe Boltje. Een volledig
oveÍzicht van de avifauna van Texel. Uitg. Ecomare, Texel 1996.
Alweer de vijfde Texel-avifauna (na die vm Drijver 1934/1958, Van Orden 1963, Dijksen et al. 1967,

Dijken & Dijksen 1977) behandelt 351 vastgestelde smrten, wv. 120 in de jaren 1974-1994 broedden
(tota. l +142 brmdvogels sedeÍt 1880).

In de jaren 1974-94 broedden max. 134 p. Lepelaars, 152 p. Eiders, 2ó p. Blauwe Kiek ('96), 750 p. Grote

Stems (t 1992),135 p. Noordse Stems (<40 p.'95),93 p. Dwergstems, gem. ll p. Velduil en 31 p.

Kleine Barmsijs ('87). Exit: Grauwe Kiek (f74), Geelgors (ï'78) en Grauwe Klauwier (f'90).
De strengere tijst van Arcnd Wasink (Texel Bird Obsenatory) teh 335 vastgestelde soorten (dus minu
zoh 16 niet door de CDNA aanvmrde soorten in de lijst van Dijlsen). Damee is Texel nog steeds de
m@st sooÍenrlke hotspot van Nederland-

C. de Kraker & P.J.T. Derks, Verslag HompelvoetTlVÍarkenje 1995. Uitg. Bureau Sandvi-
censis, BuÍgh-Haamstede.
Ons lid Philipp Derks bewaakte in 1995 weer deze vogeleilanden in het Grevelingenmeer, Zeeland. Grote
Stem stabiel op 1850 p., dit is echter 45% van de stand alhier begin jaren tachtig. Grmtste Delta-kolonie
is nu op de Hooge Platen in de Westersch€lde, waar 3000 p. GÍote Stems bedreigd worden door Bel-
gisch-Nederlmdse uitbaggerplannen. De totale Ned. populatie bedroeg in 1995 13.000 p., het hoogste
aantal sedert de gif-crreh van de populatie in de jaren zestig.

H.N. Leys, G. Sanders & W. Knol (red.), Avifauna van Wageningen en wijde omgeving.
Uitg. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen 1993.
Zeer grondige streekavifauna van een deel vm de Z.Westelijke Veluwezoom, Utrechtse Heuvelrug,
Gelderse Vallei en Betuwe; helaas ontsierd door slordigheden. De vemelde Kortbekzeekoet is een
Zeekoet (idem in Vog. Gr. Rivieren, 1979), de Mormiksgier werd in okt. 1948 niet geshoten te
Vy'ageningen, maÍ te Beneden-Leeuwen, in de Betuwe (zie foto in DB 18, a: 166).
De smÍenlijst omvat 314 soorten; minu een tiental escapes en 24 onvoldoende gedocumenteerde soorten
zijn met zekerheid 277 wilde vogelsoorten waargenomen; daaronder 128 regelmatige, 13 onregelmatige, 5
mogelijke en 5 vmrmalige broedvogels.

De vogels van Katwijk Jubilieumuitgave 10 jaar De Duinstag lVogelclub Katwij(
1986-1996).
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Avifaunistisch ovezicht van 289-293 soorten waargenomen in en om Katwijk. Daarvm 107 broedend,
w.o. l5 incidenteel.

Eenmalige gevallen van Geelsnavelduiker, Vale Pijl, Schreeuwarend, Kleine Trap, Poelsnip, Rms'Meeuw,
Bijeneter, Kortteenleeuwerik, Citroenkwikstaart, Pazische Roodborst, Bonte Tapuit, Goudlijster, Kleine
Spotvogel, Grauwe Fitis, Hmes Bladkoning, Bruine Boszanger. Eén unicum voor Nederland: Daurische
Kauw,4-6 mei 1995 (3e geval vooÍ Europa).

Werkgroep Vogelinventarisatie Utrecht, Utrechtse Vogels 6.
- Kolonievogels en zeldzame broedvogels in de prov. Utraht 1995. O.m. 150 p. Zwfite SterÍL 840 p.
Roek,30 p. Purper- en ll00 p. Blauwe Reiger. I p. Woudaap,5 p. K.wanelkoning,9 p. Kuifleeuwerik en

7 p. Raaf.
- Knanvogels in Utrerht 198G1995. In nov. 1982 zo'n 650 doortrekkend waargenomen (vm 25.000 in
heel Nederland); l0-l I maart 1995 >300. Dit uiteraard steeds bij oost-zuidocten wind

Bovenvermelde regionale vogeltijdxhrilten circuleren in een leesmap, wuruoor men zich kan opgeven bij
Henk de Groot teL 6414014; zij zijn op werldagen ook in te zien in de Plaaagebibliotheek, Plannge
Middenlaaa 45.

Het archieÍ van de ÍlWGA verztmek en ontvmgt graag rapportages, uchivalia en elders verschenen
publicaties over vogels en vogelgebieden in en om Amsterdam. Het is te raadplegen bij Rwd Weh
Spuistraat 302 I0l2 VX Àmsterdam, te|.6279024.
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advertentie

Stichting de Vrije Natuur i.o. organiseert van 26 april - 1O
mei '97 een 15-daagse wandel-/natuurreis naar Zuidoost-
Frankrijk, met nadruk op het kijken naar vogels. Met een
minibusje zal een aantal natuurgebieden worden bezocht
waar wij gedurende een dagdeel tot enkele dagen gaan
wandelen. Hierbij ligt het zwaartepunt bij de Franse Alpen en
de Camargue met omgeving.

Tijdens deze door vrijwilligers georganiseerde en begeleide
low budget-reis overnachten wij op meerpersoonskamers,
slaapzalen en enkele keren op een camping. Van de deel-
nemers wordt verwacht dat zij meehelpen bij het bereiden
van de gezamenlijke maaltijden, die vaak in de vrije natuur
worden genoten.

Prijs voor deze reis inclusief heen- en terugreis, alle vervoer,
maaltijden en overnachtingen bedraagt slechts f 1375,-. Bel
voor meer informatie: Huub Loete, tel. (O2O) 6437397.
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