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REDACTIONEEL

7nmer. Komkommertijd. De kranten zijn dunner, de televisie doet niet
anders dan zichzelf herhalen en ook de Gierzwaluw is ditmaal wat aan de
magere kant. Dringend zijn we op zoek naar diepgravende artikelen over
de vogelstand in Amsterdam.

Gelukkig weten we dat er leuke dingen aankomen. Zo doet Philipp
Derks in dit nummer een dringende oproep aan u om hem informatie te
geven over Krooneend-waamemingen in Amsterdam, voor een artikel in
dit blad. En wie de literatuumrbriek grondig doomeemt, leest daarin dat er
een publicatie op stapel staat over terugmeldingen van geringde vogels in
of uit Amsterdam.

Ongetwijfeld zijn er velen onder u die interessante waarnemingen
hebben gedaan of die al jaren een bepaald gebied 'doorvogelen'. Ook al
gaat u niet te werk volgens officiële richtlijnen voor inventarisatie, toch
horen we graag wat er in Amsterdam zoal te beleven is op vogelgebied.
Dus als u uw waarnemingen wilt delen door erover te schrijven in de
Gierzwaluw: heel graag. En bent u goed in vogelen maar minder goed in
schrijven, dan bieden wij u graag de helpende hand op dat laatste gebied.
Misschien dat de drempel dan iets lager wordt. De deadline voor het
volgende nummer is 3l augustus...
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VI'RENIGINGSNIEUWS

Jaarvergadering 1997

Op 25 maart jongstleden vond de algemene jaarvergadering plaats. Er
waren maar liefst 19 mensen aanwezig,6 mensen meldden zich af. Alleen
de aanwezigen ontvangen de volledige notulen van deze vergadering.
Hieronder volgt een samenvatting var wat besproken werd.

Zowel de notulen van de vorige jaarvergadering als het financieel verslag
van 1996 werden goedgekeurd. Komend jaar bestaat de kascommissie uit
Peter Scholten en Gerard Schuitemaker.
Het bestuur bestaat uit:
Jan Hendrik van Oers (voorzitter)
Jan van Blanken (penningmeester)

Ellen de Bruin (le secretaris)
Joop Stam (2e secretaris)
Paul Marcus (contactpersoon Vogelbescherming)
Angeniet Kam (redactie De Gierzwaluw).
Er namen geen bestuunleden afscheid.

De belangrijkste punten waarover werd gesproken waren:
- Het is niet zeker dat de cursus 'Vogelherkennen' doorgaat wegens

tcgcnvaIlcnclc opkornst.
- Het tientjeslid is aÍgeschatt. Nieuwe leden krijgen alle exemplaren

van De Gierzwaluw van de lopende jaargang. Daartoe wordt de

oplage verhoogd.
- Mark Kuiper is de nieuwe contactpersoon voor de Samenwerkende

Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN).
- Gediscussieerd werd ook over lJburg en de rol van de Vogelwerk-

groep Amsterdam bij dergelijke politieke kwesties.

Voor het komende jaar bestaan de volgende plannen:
- Verbeteren vaD de uiterlijke kwaliteit van De Gierzwaluw.
- Opnieuw vonngeven en coördineren van de veldwerkcommissie.
- Voorbereiden van het jubileumjaar 1998 (40 jaar als werkgroep,
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begonnen bij de KNNV en l0 jaar zelfstandig). We willen onder
andere een jubileumboek gaan uitgeven.

Ellen de Bruin

Wijzigingen in het ledenbestand (per 31 mei 1997)

Nieuw adres
J.J. Baklruizcn, Prinsengracht 977,1017 KM Amstcrdam, 020-6388246

Nieuwe leden
I. van Goor, MesschaerBtraat 20, LO77 WS Amsterdan,020-4704527
A. Jansen, Eerste Aqehstraat L2812,1094 KT Amsterdam, 020-6933181
M. de Jong, Binnenweg 146,zlDl JP Heemstede, 023-5296345
H. Noldus, Jan Hanzenstraat ll2ll, 1053 SV Amsterdam, 020-6168035
S. Sterkenburg, Meer en Vaart 478,k 14, 1068 LH Amsterdam
M. van Syll, C. Anthoniuszstraat 6513,1071 VS Amsterdam, 020-6621557
M. Wouters, Gorontalostraat 17c, 1095 TL Amsterdam, O2O-6929507
N. van Zarfien, H. Jacobszstraat2S'!3,1075 PR Amsterdam, 020-6736411

Opgezegd
H. van Bladeren

Overleden
A.W.M. Bakx-Hartog
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EXCURSIES

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus staan er geen excursies op
het programma. Tot september zullen jullie het dus zonder ons moeten
stellen. Nog even de algemene regels:
- verzamelen op het Stadionplein, tenzij anders vermeld;
- vertrektijd: 8.00 uur precies. Zory datje er van tevoren al bent.
- mee te nemen: eventueel warÍne kleding en regenkleding, eten en

drinken.
- waar mogelijk bezoeken we een uitspanning.

TIP: Noteer de excursies die je leuk vindt meteen in je agenda en meld je
zo snel mogelijk aan bij:

Frans: 020-68554695
Huub: 020-6437397.

Zaterdag 6 september: Maasvlakte
Auto-excursie. Een nieuw stukje Nederland dat al snel door allerhande
vreemde gasten is ontdek. Wij laten ons verÍssen.
Opgeven bij Frans.

Zondag 12 oktober: Kop van Noord-Holland
Auto-excursie. Een vast ingrediënt bij een bezoek aan dit gebied vorÍnen
de Putten. AÍhankelijk van de omstandigheden kunnen we tevens de
zeevogeltrek bij Camperduin gaan bekijken, de bollenvelden opzoeken of
naar het Balgzand gaan.

Opgevcn bij Frans.

Zaterdag 15 november: Pier van lJmuiden
Auto-excursie. In combinatie met het nabijgelegen KennemeÍneer. Er valt
hier altijd wel wat interessants te zien, zeker na flinke westenwind. Hier
geldt wellicht: hoe slechter het weer, hoe beter de excursie.
Opgeven bij Frans.
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ZATERDAG 25 OKTOBER 19972 l4E NOORD-HOLLANDSE
VOGELDAG

Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Bethlehemkerh Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te
Hilversum.

Het centrale thema op deze dag is 'Natuuronnvikkeling en beheer'. Het
programma duurt tot 16.15 uur. Verschillende sprekers doen hun zegje,
onder andere over:
- het lJsvogelproject in het Gooi;
- Aalscholverproblematiek;
- natuurontwikkeling van het Naardermeer en de Gooimeerkust;
- de resultaten van tien jaar vogeltrek bij telpost 'Corversbos'.

Deze vogeldag wordt georganiseerd door de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken. Voor meer infomratie en een routebeschrijving kunt u contact
opnemen met S.L. Visser, A94-283545 of P. Keuning, tel. 035-5268281.

OPROEP: WIE HELPT MEE MET EET ONDERHOUD VAN DE
NESTKASTEN IN HET VONDELPARK?

De nestkasten in het Vondelpark moeten schoongemaakt en gecontroleerd
worden. Wie wil meehelpen om dit onderhoud uit te voeren? Graag
aanmelden bij Jan-Hendrik van Oers, tel. 020-6171080, of Angeniet Kam,
tel. 020-61879O2.
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EEN DAGJE NAAR DE DELTA
Verslag van een vogelrijk VWGA-tripje

Jan Joost Bakhuizen

Onder leiding van excursieleider Frans van der Veen verEok in alle
vroegte op 9 februari een gezelschap van L2 Amsterdamse vogelaars
vanaf het Stadionplein richting de Zuid-Hollandse eilanden en de Brou-
wersdam. Ganzen en kust- en zeevogels zouden tijdens deze tocht extra
aandacht krijgen. Aan het eind van de dag werd de balans opgemaakt:
totaal 64 soorten met daarbij 5 soorten Earruer, en 6 soorten roofvogels.

Het vogelen begon bij StellendaníKwade Hoek om 9.10 uur. Op de
wadplaten zagen we de nodige steltlopers en eenden: Zilverplevier, Bonte
Strandloper, Rosse Grutto en Wulpen en Tureluurs, naast Bergeenden en
Krakeenden. In de geulen tussen de wadplaten zwommen 4 Geoorde
Futen en verschillende Brilduikers en Middelste Zaagbekken.
Het tweede vogelpunt waren de weilanden rond Goedereede. Hier

hoopten we verschillende soorten ganzen van nabii te kunnen bekijken.
'l'ussctr Brote grocpen Kol- cn Bran<lganzcn wcrderr ecn grocp 'l'ocntlra-

rietganzen (80 ex.) en vele Grauwe Ganzen waargenomen. In dezelfde
weilanden liepen ook meerdere Holenduiven en een enkele Scandinavische
Kauw rond.
In de buurt van Ouddorp troffen tnr'e een grote groep ganzen aan, een

goede reden om de auto weer aan de kant te zetten. Naast de bovenge-
noemde soorten Eanzen zager^ we hier ook meerdere Zwartbuikrotganzen,
In de natte weilanden liepen verder ook Goudplevieren, Smienten en

Wintertalingen rond. Op een klein paaltje werd de eerste Slechtvalk van
de dag opgemerkt (later zouden we er nog twee zienl).

Om 11.30 bereikten we de noordpunt van de Brouwersdam. We besloten
om eerst de binnenzijde te bekijken en daama de buitenzijde aan een

inspectie te onderwerpen. Nabij de Kabbelaarsbank troffen we de inmid-
dels bejaarde Grote Burgemeester aan, zwemmend op zijn vertrouwde
stek. Deze arctische meeuwensoort konden we rustig van dichtbij bekij-
ken. Verder zworrmen aan de binnenzijde vele Grote en Middelste
Zaagbelr,ken, Brilduikers en Nonnetjes. Tijdens de koffiepauzn, aan de
zuidkaat van de Brouwersdam werden 2 Rotganzen en enkele Wulpen
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opgemerkt. Aan de buitenzdde van de Brouwersdam !í/as een grote
soort€nÍijkdom te zien: minimaal 5 Roodkeelduikers zwommen er rond,
samen met 2 Kuifduikers, Toppereenden, Zwarte Zee-ennden en 7 IJseen-
den. Aan steltlopers werden meerdere Paarse Strandlopers en Steenlopers
waargenomen. Ook verscheen er nu en dan een deel van een Gewone
Zeehond boven water.

Na de Brouwersdam zetten we koers richting Scheelhoek ten oosten van
Stellendam. Naast de nodige ganzen leverde dit onder andere 2 Bruine
Kiekendieven en een Smelleken op. In de Zuiderdieppolder werd de
tweede Slechwalk van de dag opgemerkt, vliegend in oostelijke richting.
Na een blik te hebben geworpen op de Hellegatsplaten (niets te zien),
bereikten rí/e om 16.45 uur het laatste excursiedoel: de Korendijkse
slikken. Hier weer veel (Brand)Eanzen en weer meerdere roofvogels: 3

Blauwe Kiekendieven en de derde Slechwalk, die in een eenzame dode
boom zat.

Dat was de afsluiting van een vogelrijk winterdagje, die gekenmerkt
werd door een heiig weertype: een krachige zuidwestenwind, half bewolkt
en een temperatuur van rond de 8 graden Celsius.
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GESPREKKEN OVER EXOTEN

Dana Constandse

Maandag l7 januari, ineens weer een zonnige dag. Binnen een uur stond
ik in de Waterleidingduinen, dankzij perfecte aansluitingen van tram op
trein op bus. Het was er erg druk met vogelaars, en dus ook met vogels.
Ik had me niet gerealiseerd dat het water bij onze waterleveranciers maar
bij hoge uitzondering bevroren raakt en gauw weer ontdooit. Zo was de
Oranjekom vrijwel ijsvrij en in heel wat kanalen lagen stukken open.

Op de bank boven de kom zat al iemand met een kijker.
"Mooi hè", zei ik.
"Die Mandarijneenden?" woeg hij.
Nee, ik bedoelde de mannetjes Zaagbekken met hun prachtige groen-

zwarte koppen en rozewitte lijven. Andere vogels had ik nog geen blik
waardig gekeurd. Natuurlijk zijn Grote Zaagbekken in de winter weinig
opzienbarend, zelfs middenin Amsterdam waren ze gesignaleerd, maar van
bovenaf gezien kleurden ze zo mooi tegen het donkere water. Ik telde er
twintig. Toen vroeg ik naar de Mandarijnen, want ik kom niet zo vaak in
Artis. Hij wees me drie mannetjes en een wijfje, ergens aan de kant. Het
rlcccl tnc nict vccl, van clic sicrbccstcn. Ongctwijiclcl olltsnapt uit ccrr ol'
andere watervogelcollectie.

Maar toen ik een eind verder langs het sprenkelkanaal op een onbekend
geluid afging, waren er nog veel meer. Vanaf de darn zag ik ze hrssen de
struiken door. Moeilijk te tellen.

Totdat er vier converserende natuurgenieters passeerden, want van dat
lawaai ging de hele groep in éen vlaag de lucht in en draaide vlak over
me heen. Ik keek ze met open mond na, het waren er zeker dertig.

"Ja, het worden er steeds meer", riep een passerende vogelaar.

Het was nog niet tot me doorgedrongen dat we er een nieuw stel exoten
bij hebben. In Engeland blijken ze al eerder verwilderd te zíjn geraakt, in
onze duinen is het een paar jaar geleden begonnen. In het Panneland zat
er vorige zomer een op eieren en daar kwamen 12 bruine kuikens uit,
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maar elke dag waren er een paar verdwenen en binnen een week wirs er
geeneen meer. Want er nestelde daar een koppel Nijlganzen in een boom
en die vraten hun hele broedgebied leeg.

"Vreselijk agressieve beesten, die Nijlganzen", zni de vogelfotograaf die
me dit vertelde: "Het is dus maar goed dat ze bejaagd mogen worden.
Bovendien, ze horen hier helemaal niet."

Net of die Mandarijneenden hier wel horen. Zulke gekgetekende beesten
die bovendien in de broedtijd raar oranje worden, wat moeten we daar
nou weer mee? Maar Nijlganzen hebben een slechte naaÍn, ze zijn net als
eksters te opvallend bezig, en bovendien staan ze ons zo onaangedaan aan
te kijken met die bruingebrilde ogen. Die moeten dus maar dood.

Twee dagen later ontmoette ik op de Zuidpier iemand die nu juist een
vereniging ter bescherming van de Nijlganzen wilde oprichten.

"Het zijn dezelfde argumenten als die van Janmaat", z.ei hij. "Ze horen
hier niet en ze zijn misdadig. Dat is toch onzin. We hoeven toch niet de
ene vogel tegen de andere te gaan beschermen?"

Gezien de gestage toename van de Mandarijneenden kon ik dat alleen
maar beamen.

Het was trouwens nog steeds zonnig, die dag in IJmuiden en bij het
strandpaviljoen hadden ze de stoelen buitengezet. Terwijl ik na mijn
wandeling op de erwtensoep wachtte, keek ik het vogellogboek in en
constateerde dat de Zeekoet nog niet 'í/as genoteerd. Die had ik halverwe-
ge de pier gezien, heel rustig bovenop een bazaltblok. Zo rustig, dat ik
hem van vlakbij had kunnen bekijken. Toen ik eraan voorbij was, bleek
zijn andere kant met olie besmeurd.

"Die stomme olielozers", sputterde ik vervolgens tegen de worst in mijn
soep, "als daar onze jagers nou eens op afgingen."

Ik blies nog even tegen het stukje op mijn lepel en nam een hap. Er
was alweer een nieuwe gesprekspartner in mijn kop komen bovendrijven.
En ook die sprak mij niet tegen.
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VOS NADERT MEEUWENKOLONIE HOLENDRECHT

Rond half mei reed ik omstreeks middernacht op de A-9 richting Amster-
dam-Zuidoost. Ergens tussen de Amstel en de Bullewijk liep op de
vluchtsuook een dier dat ik nog niet eerder in deze regio had gezien:.

Lo*uur, een vos... De vos raakte niet in paniek toen ik naderde: heel
gedisciplineerd en om zich heen kijkend verzween het dier onder de
vangrail door, het talud af. Op die plaats bevindt zich tussen De Ronde
Hoep en de A-9 een lange en brede boomwal.
Het is daarvandaan hemelsbreed slechts ongeveer 500 meter naar de

meeiwenkolonie van Verkeersplein Holendrecht, waar ongeveer 3500
Kokmeeuwen elk voorjaar hun jongen grootbrengen. Mocht deze vos zich
in deze regio gaan vestigen, dan is hij waarschijnlijk slim genoeg om deze
kolonie te bereiken...

Adry streefland
020-6979730
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OPROEP: INFORMATIE GEZOCHT OVER KROONEEND-
WAARNEMINGEN IN AMSTERDAM

Eind jaren tachtig stond de Krooneend in Nederland als broedvogel bijna
op uitsterven. In de periode 1975-1985, toen het de Krooneend in
Nederland nog behoorlijk voor de wind ging, waren er nog relatief veel
Krooneend-waarnemingen in Groot-Amsterdam, met name bij de Vijf-
hoek. Bekend is dat het hier ten dele ook om in deze omgeving vrijgela-
ten vogels ging. Het aantal Krooneend-waarnemingen in Groot-Amster-
dam (Noord-Waterland en Vechtplassen-gebied niet hieronder vallend) is
sinds 1990 waarschijnlijk toegenomen, niet in het minst in de stedelijke
omgeving.
In verband met een artikel in de Gierzwaluw over het voorkomen en

broeden van Krooneenden in Groot-Amsterdam wil ik de lezers van de
Gierzwaluw graag oproepen om mij over het volgende te informeren:
- Waar zijn in Groot-Amsterdam of in de verdere zeer nabije omgeving
Krooneenden ontsnapt of wijgelaten?
- Waar worden tamelijk veel Krooneenden gehouden worden en waar lijkt
de kans op ontsnappingen redelijk groot?
- Alle waamemingen over Krooneenden waarover geen mededeling is
gedaan in de Gierzwaluw of andere tijdschriften over (onder andere)
vogels zijn ze.er welkom. Ook voor heel oude waarnemingen heb ik
belangstelling, vooral om meer duidelijkheid te krijgen over het waar-
schijnlijke verband tussen vorst en voorkomen.
- Tol slol bcrr ik t:rg hcnicrrw<l o[ cr in Gnxrl-Arrrslcrrlnlrr (walnrrt:t: ik
niet bedoel de Bijlmer, de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos) en de
omgeving van het IJ en het V/estelijk Havengebied waarnemingen zijn
van meer dan 2 exemplaren. Meldingen daarvan konden tot dusver niet
worden geverifieerd.

Heeft u over het bovenstaande informatie, belt of schrijft u dan naar:

Philipp Derks
Pieter Buyskensstraat 8 III

1067 ZE AMSTERDAM
Tel. 020-6131904
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WAARNEMINGEN DECEMBER 1996 - FEBRUARI 1997

Peter Scholten

Hieronder de waamemingen over de periode december 1996 - februari
1997. De waarnemingen over de periode maart tot en met mei verzoek ik
u zo snel mogelijk naar mij op te sturen. Dit kunt u ook door middel van
e-mail doen. Mijn adres is scholtep@pi.net

Roodkeelduiker
t6-o2-97 I

Parclduikcr
22-02-97 I
23-02-9'.7 I
Kuifduiker
01-12-96 I
Geoorde Fuut
16-11-96 2

Aalscholver
l8-0r-97 l

Roerdomp
05-01-97 l
l l-01-97 1

r24t-97 I
2s-0t-9'1 1

Lepelaar
2t-02-97 l
Kleine Zwaan (hoogste aantallen)
05-01-97 102
05-01,97 69
Rotgans
26-t2-96 i00
Witbuikrotgans
2s-t2-96 2

Kleine Canadese Gans

16-02-97 I
Krakeend (hoogste aantallen)
15-01-97 1500

16-01-97 900
Pij lstaart
23-02-97 r

Pol<lcr lJdoorn, overleden olieslachtoÍfcr VOD, RBA

Diemerzeedijk 2e kj VOD, NZI
Diemerzeedijk NZI

IJmeer NZI

IJsselmeer thv Kinselmeer DTE

WeesperEekvaart gekleurringd. 4-6-86 geringd in Tofte
Denemarken GDU

Amsterdam-Rijnkanaal EBR
Schellingwoude WWA en FVI
Schellingwoude JKO
Gemaal Rijnland TDI

Middelpolder J.H. vd Veen

Vijfhoek rustend bij wak VOD
Overdiemerpolder VOD

Omg. Kinselmeer DTE, MBO

IJdoorn NZI

Holysloot NZI

Nieuwe diep VOD
Nieuwe diep VOD

Diemerpolder VOD

14
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Slobeend
27-12-96
Witoogeend
28.01-97

TopJrreend
0t-12-96 I
254r-97 l
27-01-97 I
Eidereend
03-01-97 I
zwaÍle zee-eend
01-t2-96 l

Amstel thv De Ornval COO. Tot 24-l aanwetig

Amstel thv Halvemaansteeg. Aanwezig t/m 30-1. Diverse
waamemeÍs

Kinselmeer JBL
Mauritskade EDE
Mauritskade RAL

Amstel thv De Omval aanwezig t/m G3-97 COO

Umeer/Vijftoek NZI

l0

02-t2-96
to-12-96
tc.t2-96
o4-0t-97
1 1-01-97
2t-02-97
Ruigpootbuizerd
10-01-97
r5-02-97
Smelleken
05-t2-96
30-12-96
08-01-97
I l-01-97
13-01-97
Slechtvalk
o4.0.2-97

1542-97
Goudplevier
t7-tt-96
0t-Lz-96
L4-tZ-96
L4-12-96

t4-12-96
24-42-97

Nonnetje, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek Gedurende vorstperiode aanwezig waar nog
open wateÍ was. Ook in de stad.
Havik
Buiten de gebruikelijke waamemingen van de Vijflroe(Diemerzeedijk en Amsrerdamse Bos.

Westgaarde PTA
Westgaarde PTA
Westgaarde PTA
Groote braak TDI
Amerikahaven JBL
Bloemendalergouw NZI

Schiphol-Zuid PTA
Poppendammergouw WWA

Osdorper binnenpolder PDR
Binnenkadijk WWA
Binnenkadijk/Artis WWA
Poppendammergouw 2ekj WWA, FVI
l.angswater (Osdorp). Zat op het ijs PTA

SchiphofHoofddorp COO
Omg Uitdam WWA

Blijkmeerpolder NZI
Bloemendalergouw NZI
Poppendammergouw NZI
Rijperweg NZI
Rijperweg NZI
Excursiepad A'damse bos PMA

NV/

200
20

180

130

80

I
Bonte Strandloper

w
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l4-t2-96 6

2f -02-9'7 I

Kemphaan
07 en 08-02-97 l'
Houtsnip
o2-t2-96 l
03-12-96 r

t4-t2-96 I

t5-t2-96 I
27 -12-96 I
30-12-96 1

3t-t2-96 1

3t-r2-96 l
Grutto
t8-02-9',7 18

2t-02-97 I
22-02-97 18

23-02-97 I
25-02-97 6

Kerkuil
2442-97 I

Z

Rijperweg NZI
Polder lJdoorn VOD

Alexanderkade teÍ plaatse JKO

Osdorper binnenpolder PTA
Westgaarde JBL
Oosterpark JKO
Gaasperzoom WSC
Osdorper binnenpolder PTA
Gaasperzoom VOD
Reigersbos AST
Bullewijk AST

Gaasperzoom VOD
Ransdorp NZI
Osdorper binnenpolder PMA
Weiland Meerzicht, A'damse Bos overvliegend FVE
Holen&echter en Bullewijkerpolder WSC

VijÍhoek. Dood exemplaar, gevonden met Belgische ring
GDU

Fort Nigtevegt AST

Station Sloterdijk gehoord JBL

JavastÍaat DTE
Amstel thv Roeiver. RIC COO
Amstel thv Roeiver. RIC COO
Plantage Middenlaan thv Anis PDE
Mauritskade thv Emmakinderziekenhuis WWA
Sluis Wittenburgergracht'íy'WA
Artis -> Binnenkadijk WWA
Amstel thv Roeiver. RIC aanwezig t/m 1l-2-97 COO

Stephensonstraat GKE

Rode kopjes brug A'damse Bos PTA

De Krijgsman VOD

Jan Nautahof A'dam-ZO VOD

Steenuil
01-01-97 l
Boomleeuwerik
05-02-97 l
Grote Gele Kwikstaart
t2-tt-96
I5-Il-96
I t-t2-96
t6-12-96
18-12-96

t 8- 12-96
29-01-9"1

06-02-97
Zwartc li.o()(lstilaí
08-12-9ó l
Koperwiek
02-12-96 120
Grote Lijster
27 -02-97 2

Zwartkop
14 en 15-01-97 I
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ljiftjaf
07-12-96 I Dicrncrzeedijk aanwezig t/m 15-12-97 NZI
20-12-96 I Tichelstraat Henry van Meeuwen via Guus v Duin GDU
Vuurgoudhaantje
Deze winter wij veel waarnemingen vanuit de gehele regio.
Baardmannetje
16-12-96 gchoortl Krnlenhck WSC
2'l-02-97 t De Krijgsrnan noordzijde VOD
Bonte Kraai
14-12-96 I W Excursiepad A'damse bos PMA
De gehele peÍiode was een gÍoepje aanwezig in Waterland.
Keep
18-01-97 60 Cemeenschapspolder/A'dam-Rijnkanaal VOD
Barmsijs
Veel waamemingen uit de gehele regio
Grote Barmsijs
10-01-97 l
Kruisbek
2447-91 2

Goudvink
o4-ot-97 I
26-01-97 4

Appelvink
tt-02-97 1

Sneeuwgors
01-12-96 15

0r-12-96 6
2r-12-96 2

Laplacestraat A'dam-oost luid roepend overvliegend GDU

Wetenschaps Centrum Watergraafsmeer DTE, RGE

Volkstuincomplex Kweeklust, Waterland JKO
Amstelpark EBR

Volktuincomplex Tigeno PfA

Sporeburg Oostelijk Havengebied RBA
Blijkmeer NZI
Blijkmeer NZI

Waamemers
AST Adry Streefland
COO Cees van Oostveen
DTE David Tempelman
EBR Ellen de Bruin
EDE, Edial Dekkcr
FVE Frans vd Veen
FVI Frank Visbeen

GKE Guido Keijl
GDU Guus van Duin
JBL Jan van Blanken
JKO Jip Kooijmans
MBO Mieke Bon

Nirk Zijlmans
Philip Derks
Piet de Droog
Paul Marcus
Paul Tak
Ruud Altenburg
Rob Baars

Rienk Geene

Teun van Ddk
Vogeloverleg Diemen
Will Schep

Willem vd Waal

NZI
PDE
PDR
PMA
PTA
RAL
RBA
RGE
TDI
voD
wsc
wwA
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ONTVANGEN LITERATWR VOORJAAR 1997

L Natuurhistorisch bronnenmateriaal over de avifauna van Amsterdam en
omstreken

Bond ter bestrijding eener gruwelmode (1892), later Bond ter bestrijding van den vogel-
moord (1898). Androcles 24e fi5. 1892,30ejrg. 1898.
Diverse stukken over deze in Amsterdam gevestigde, later Haagse voorloper van de
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels (1899). Dit was vooral een initiatief
van feministes met hart voor de natuur en kitiek op de vogelhoedenmode. Zie ook De
Hollandsche Lelie (mndbld. voor jonge dames) jrg. 1, 1897: 29697, Vogeljaar 22e jrg. m. 2,
april 1974: 599-600.
Nog in nov. 1913 was er geen eind gekomen aan de vogelhoedenmode. Zo sprak prof.
A.E.H. §waen bij de oprichtingsvergadering van de Amsterdamse afdeling van de VeÍeni-
ging tot Bescherming van Vogels: "Een studiereis door de Kalverstraat, eenige dagen
geleden ondemomen, leverde o,a. op: van de inlandsche vogels: een wulp, een velduil,
ettelijke meeuwen en sterntjes, een ijsvogel, een wielewaal, een gÍoene specht; helaas niet in
natura, maar op en tegen dameshoeden." (Jaarboekje Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels,
l9l3 cn 1914:24).

Th. Dammen, Wie zorgt er voor de Gierzwaluw in Oost? Dwars door de buurt nr. 2
(buurtkrant voor Dapperbuurt, Oosterpark, Trarsvaal en Weesperzijdestrook) 2 maan lggl..
vwcA-lid en Gierzwaluwbeschermster Thea Dammen volgde onlangs Mia verbeme op als
secretaÍesse van de KNNV-afdeling Amsterdam (opger. 26 jan. 1901). Indertijd was Heirsius
de eerste secretaris van de Amsterdamse Natuurhistorische Vereeniging.

J.M. Fiedeldij Dop, Koninginnedag, Zwaluwendag. De Plantage-Weesper Buurtkrant jrg. 48
ar.2, april 1997.
De Plantage Kerklaan nrs. 2-20 bevat een grote kolonie Gierzwaluwen, op de nieuwbouwlo-
catie VARA-sEook zullen 200 neststenen voor de soort worden aangebracht, gewoon als
onderdeel van het bouwproject.

F' Fleminks, Natuurlijke belevenissen op een balkon in oud-west. VIII. Het merelnest.
Oud-West Krurt 27e jtg. m. 2, agil 1997.

C. de Graaf (27 dec. l89l Haastrecht,f 2 juni 1977 Amhem), Amsterdams Vogeldagboek
1925-1927 (gedeeltelijke kopie van origineel in archief VWG Arnhem).
Dit vogeldagboek handelt met name over het vogelleven in AmsteÍdam-Noord in de tweede
helft derjaren twintig. Het geeft een behoorlijk aantal territoria op van Kuifleeuweriken in
de Florabuurt: Distelweg, Asterwcg, Papaverweg, Mosplein, Wingerdweg, Hagedoomptein
en Heimansweg. In Amsterdam-zuid, zag De Graaf Kuifleeuweriken op de Amstellaan en
het Borssenburgplein.
Deze opgaven zijn aanvullingen op het historisch artikel over de Kuifleeuwerik in Amster-
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dam, door Hazevoet et al., De Woningwet van l90l en de Kuifleeuwerrk Galerida cristata
als broedvogel in Amsterdam, in Limosa 66e jrg. (1993), 4: 145-152.

K. Haakman, Gierzwaluwen strijden om schaars wordende pannendak. Het Parool 10 mei
1997 p.29.

O. Hofman, De schatten van het Umeer. 's-Gravenland: Vereniging Natuurmonumenten,
febr.1997.
Overzicht van de bijzondere fauna en flora van het gebied: 94 soorten broedvogels, 32

zoogdiersoorten, 254 plantensoorten.

A. de Jong, R. Reekers & J. van der Woude, Broedvogelonderzoek Botshol 1996. Eigen
rapport,' Amstelveen, nraart I 997.
ln 1996 waren er in de Botshol 2 broedgevallen van Krooneend, totaal nret 12 pullen (in
1992: 6 p.). Het was een rampjaar voor de Zwarte Stem in de Botshol: slechts 5 nesten, en
geen jongen. Wel I p. Roerdomp en 5 p. Blauwborst (pas broedvogel seden 1994).
Toename van Snor tot 15 p., en een topjaar voor Rietzanger: 56 territoria. Andere bonus-
sen: 1 p. Grote Karekiet, 5 p. Goudvink.

H. F. van der Lee, Vogelaantekeningen 1943-1944 (kopie), m.n. van excursies naar de

Botshol.
In 1942 stelde Van der Lee in de Botshol een derde broedgeval van de Krooneend vast
(Sluiters, Ardea 3 1: 282:283). In 1943 vond hij hier op 22 mei het nest van een Witoogeend
(vgl. Ardea 33: 90-93). In het nest werden naast 10 eieren van de ïfitoogeend 3 eieren van

een Krooneend aangeEoffen. Het nest werd later gepredeerd door Zwarte Kraaien. De
eischalen bevinden zich in de collectie van het Zoölogisch Museum Amsterdam (vgl.
Voous, Limosa 17: l-2).

A. van Loon, 'Ook den vogel moet leeren omgaan met de mensch'. Dr. Jac. P. Thijsse als

veldbioloog en volksopvoeder. Nanrurhistorisch maandblad nr. 85, dec. 1996.

Bondig biografisch anikel over J.P. Thijsse (1865-1945). Historicus Arie van Loon
bespreekt uitvoerig Thijsse's jaren in Amsterdam en zijn samenwerking met Heimans en

Steenhuizen. Kritisch worden Thijsse's 'pragmatische' opvattingen over vogelbescherming

besproken. Zo was Thijsse niet tegen afschot van Aalscholvers en andere vogelsoorten
'waarvan er teveel komen'.

M. Melchers, Waargenomen dagvlinders in Groot-Amsterdam periode 1990-1998. Lijst met
29 soorten (vgl. Gzw. 34,3: 35).

Melchers vindt zeldzame plevier in Rietlanden. Amsterdams Stadsblad ed. Oost 21 mei
1997 p.9.
In het oostelijk Havengebied 2 p. Kleine Plevier; I p. +? Westhavenweg, I p. A'dant
Arena en I p. Oude Meer/Schiphol.
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Ringmaerkingscentralen Kgbenhaven & British Trust for Ornithology, Terugmeldingen van
geringde vogels.
Een op 18 jan. 1997 te Amsterdam afgelezen Aalscholver was geringd op 4 juni 1986 als
nestjong op Tofte ss, Lille Vildmose, Jylland (Denemarken). Deze vogel was al op 25 jan.
1987 in lJmuiden gezien. Een in Felixstowe, Engeland in oktober 1994 geringde Spreeuw
werd teruggezien in de Laplacesrraat, Watergraafsmeer in oktober 1996 en januaí 1997
(Van Duin).
Ten behoeve van ons Amsterdamse ringvangsten-register onnangt het WycA-archieÍ graag
terugmeldingen van geringde en aÍgelezen vogels. Bijv. die m.b.t. een Grauwe Gans uit
Spanje teruggezien in Waterland Uisbeen) en een Kerkuil intermediair tussen de vorm alba
en guttata met Belgische ring, gevonden te Overdiemen, 23 febr. 1997.
Ons archief m.b.t. ringvangsten omvat nu 257 terugmeldingen van in Nederland geringde
vogels en ruim vijftig van in het buitenland geringde vogels, teruggevonden in Amsterdam.
Een nadere publicatie volgt.

F. Visbeen, Grauwe Ganzen met halsbanden. Voorlopige eerste reactie.

W. v.d. Schot, Vogelaanvaringspreventie op de luchthaven Schiphol. De Graspieper 17e
jrg. nr. l, maaÍt1997.
Het langgrasbeheer op de luchthaven, bedoeld om neerstrijkende vogels te weren en
vogelaanvaring te voorkomen, wordt onvolledig uitgevoerd. Dat heeft gevaarlijk-gunstige
neveneffecten voor de muizenstand, en bijgevolg voor het aanvaringsrisico door Blauwe
Reiger, roofvogels en meeuwen. Op Schiphol zouden l4-18 p. roofvogels broeden, 30 p.
Patrijzen, l0-15 p. Wulp, en onregelnratig ror 3 p. Velduil, 4-6 p. Kl. Plevier en l-3 p.
Bontbek. Totaal broed(d)en 46 vogelsoonen op en rond Schiphol.

G. schuitemaker, (overzicht van in Amsterdam) Aangebrachte nestgelegenheid Gierzwalu-
wen.
Er zijn door de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam op 54 locaties nu 707 nesplekken voor
(iicrzwalttwcn gcctcöcrl. Phts txrg >(íX) rlc korrcnrlc i:rrcrr; totlr:rl -l-ll30 rrcstyrlckkcrr.
.l-l% tl:trttv:ttt is itt dc vorttt v:ul ncststcllcll. .17% rrcstkastcrr. t7'/o in tlc vorrrr virrr slcuvcn
en opengemaakte boeidelen en 13% dakpannen. Met name ook in nieuwbouw in de
buitenwijken worden nestmogelijkheden geschapen (Osdorp, Nieuwendam, Oostoever
Sloterplas, Zeeburg).
De acceptatie van deze verschillende soorten nestgelegenheid moet nu de komende jaren
blijken.

A. van der Zijl, De albarros van de binnenstad. HP de Tijd van 2 mei 1997 p. 86-89.
Anikel over de Gierzwaluw.

N. Zijlmans, waarnemingen overzichten en foto's van Amsterdams vogelleven (serie nrs.
I 8-26).
- overzicht van Buidelmees-nesten in de Bretten, Groote lJpolder en Ruigoord, 1997. Totaal
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14 nesten, wv. 4 voltooid (: + 4 p.)
- Foto's van Kleine Canadese Gans 16.2.97 Holysloot, 13 Taigarietganzen2.2.9T Overdie-

merpolder, Parelduiker 22.2.97 Diemeneedijk, Roodkeelduiker maaríapril '97 N. Uplas,
Dominikaner? Wida 31.3.97 Diemerzeedijk en Bonte Vlieg april/mei '97 Nieuwendam.

Correspondentie. Post van mevr. E. de Bruin, mevr. dr. M. Braun, C.J. Camphuysen
(Texel), mevr. D. Constandse, P.J.T. Derks, G. van Duin, A.H.V. Eggenhuizen (Vogelbe-

scherming Nederland), K.J. Eigenhuis, D.A. Jonkers, G.O. Keijl (Nepal), J. Kooymans,

mevr. dr. A. van der Lee-Bijlsma (Numansdorp), J. v.d. Laan (CDNA), A. van Loon
(Heimans & Thijsse Stichting), J.H. van Oers, J. Ruinaard (Eilat, Israel), L. Snrijt (Ko-

ningsbosch, Limburg), G. Schuitemaker, mevr. B. Tellefson (Santa Maria, Californië), C.
de Vaan (VWG Arnhem), mevr. D. Veenendaal-Harmessen (VWG Zuid-Kennemerland) en

R. van der Vliet (Hoevelaken).

Rectificatie: C. de Graaf corrigeen in zijn dagboek (1925-1927) de abusievelijke melding
van 10 Kleine Plevieren eind febr. sine anno (vgl. De Gierzwaluw 35, l:32) als betrekking
hebbend op BontbekplevieÍen.

tr. Milieuberichten over de regio

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdam) nr. l, maart 1997.
- Geen noodzaak voor lJburg. Volgens rapport van A. Holstein & F. Karsten (MCA) is er

binnen de bestaande stad vodoende ruimte om aan de woningbouwbehoefte te voldoen.
- Anikelen over het Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep en de Groene As tussen Am-
stellland en Spaarnwoude.
- Dr. Henny v.d. Windt (in 1995 gepromoveerd op Nanrurbescherming in Nederland
1880-1990) over de vraag of nauurbescherming in de stad een randverschijnsel is. De
gemeenteraad van Amsterdam meent nog van wel.

Amsterdam kan wijk in Umeer bouwen. Tegenstanders winnen én verliezen referendum.
Volkskrant 20 maan 1997.
Bij het gemeentelijk referendum over het Umeer stemden ruim 130.000 mensen tegen

aanleg van een woonwijk met 18.000 woningen in dit natuurgebied; 93.000 mensen stemden

in met het gemeenteraadsbesluit tot aanleg. De opkomst was 40.2% van het stemgerechtigde
electoraat. Om bij deze verhouding van 58% tegenstanders en 42% voorstanders van aanleg

de vereiste drempel van 154.935 tegensteÍnmen te halen was een opkomst nodig geweest

var. ) 48.27o , ofwel 44.000 mensen meer dan er zijn opgekomen. De opkomst bij de laatste

gemeenteraadsverkiezing lag op 55.8%; one-issue referenda vereisen dus bij de gekozen

drempel een wel zeer hoog-gemotiveerd electoraat om correctief te kunnen optreden tegen

verkeerde gemeenteraadsbesluiten.
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Stadsuitbreiding in Umeer gaat door. Meerderheid stemt tegen Uburg. NRC Handelsblad 20
maart 199'7.

De bouw van 18.000 woningen op zes eilanden, m.n. voor hogere inkomensgroepen, gaat
5-6 miljard gulden kosten. Een meerderheid stemde tegen dit plan. De tegenstemmers zijn
goed voor 19 van de 45 gemeenteraadszetels.

C. van den Boogaard. Het Umeer. Televisiedocumentaire. Hilversum: Tros-televisie.

M. van den Broek, Natuur floreert op giftige afvalstoffen. Volkskrant 4 maart 1997.
200 plantensoorten gaan wijken voor de sanering van de Diemerzeedijk (10.000 vaten gifl,
die 170 miljoen gaat kosten en uiteindelijk in 2018 volkomen zal zijn ingepakt. Voor de
Uburgers komt er een keurig park op.

Manifestatie Groene As krijgt levendige discussie. Stadsblad De Echo, Z april 1997
"Wethouder Goring (Strdsdeel Slotervaart) maakre zich bepaald niet populair bij de
natuurliefhebbers door een waterskibaan op het Nieuwe Meer te willen".

Milieubeweging: zorg over Schiphol. NRC Handelsblad 12 apd.l 1997.
Onvrede over groei Schiphol. NRC Handelsblad l7 april 1997.
Vorig jaar verwerkte Schiphol bijna 28 miljocn passagiers en l,l miljoen ton vracht. Er
waren 320.000 starts en landingen (= 877 per dag). De emissie van kooldioxide, stikstof-
oxide en zwaveldioxide is met l0% toegenomen. Schipholdirecteur Smits pleit er nu voor
het auto-yerkeer rond Schiphol te verminderen om de toegenomen CO2-uitstoot te compen-
seren. Volgend jaar komen de vliegbewegingen waarschijnlijk al boven de 400.000 uit (:
bijna 1 100 per dag, een toename van 257o). Dan zullen wettelijk vastgelegde geluidsgrenzen
worden overschreden. Accijns op kerosine, boetes en een gedeeltelijke sluiting van de
luchthaven zijn opties om dit tegen te gaan.

Noord Hollands Milieu '97 (Milieufederatie Noord-Holland) nr. l, maart 1997.
- Regionale acties tegen nveede Schiphol. Milieufederatie-directeur Hugh Gallacher schetst
de onthutsende gevolgen van een tweede schiphol bij de IJpoort of in het Markermeer: rust-
en landschapsverstorirrg in N.l{olland op een ongekonde schaal, nrct shuttle-corridors tlwars
door Waterland of door de duinen, extra nreerbaanswegen en spoorlijnen.

III. Ontvangen regionale vogeltijdschriften

Boomblad (Instituut v. Bos & Natuuronderzoek IBN/DLO) jrg. 9, nr. I , febr. 1997, en nr
2, aprll 1997.
- Scholeksters zijn net mensen. Over het gedragsonderzoek van de Groningse bioloog B.
Ens aan deze soort.
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De Duinstag (Vogelclub Katwijk) jrg. nr. 4, febr. 1997.
- Broedvogelinventarisatie Kanvijk 1995. Afname van ïVinterkoning en Zwartkop, toename
van Gierzwaluw (30-aa p.).
- Het jaar 1996, nog een topper. Tota l 244 soorten in Kanvijk waargenomen (1995: 247),
met 4 nieuwe soorten voor lfttwijk: Vale Pijlstormvogel, Citroenkwikstaart, Kleine
Spotvogel en Witkopgors.
- Citroenkwikstaan E Katwijk. Een eerste zomer mannetje 7 juni 1996 in Berkheide, 6e

geval voor Nederland (zie foto in Dutch Birding 18, 3: 140). Op deze en de volgende dag
ook een t.p. Roodpootvalk in Berkheide.
- Kleine Spowogel Hippolais caligata op de Zanderij in september 1996 (met foto). De
vogel verbleef er van 9-1 1 sept.
- Witkopgors op de Zanderij, 24-27 nov. 1996 (met foto's). De braakliggende Zanderij is

spoedig een nieuwbouwlocatie.
- De Vogels van Kanvijk. Aanvullingen/correcties. * overzicht van door de CDNA
aanvaarde gevallen. O.m. Ross' Meeuw, 1995.
- Veldwaarnemingen april ím november 1996. Kleine Kokmeeuw in april, mini-invasie van
Grote Kruisbek (half sept.-half nov.).

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jrg.26 nr. l, mei 1997.
- Broedvogels Haaksbergerveen in i996. Toename van Grauwe Gans (12 p.), Blauwborst
(20 p.) en Roodborsttapuit (16 p.).
- Najaarstrek over telpost Aamsveen- Weinig Houtduiven: ( 14.000 ex., tegen >81.000 in
1993. Invasie van Vlaamse Gaaien.
- Waarnemingen in Twente. Op 12 jan. een Middelste B. Specht. In de eerste helft van

febr. 1997 een Grote Trap bij Wierden.

/'ilis (VWG 7,uirl Kcrrrrcrucllarxl) jrg. 33 nr'. l, nlci 1997.
- Mitlwintcrtclling watct- eu roolvogcls 199ó. Maar liel!t l3 Roerdomperr, 107 Wildc
Zwanen, 274 Nijlganzen (meest algemene gans), 168 Drieteenstrandlopers (meest algemene
steltloper), 9 Haviken.
- Meeuwen en sterns broedend in Z. Kennemerland & Haarlemmermeer 1995-1996. Na een

geval in 1995 in 1996 twee gemengde broedparen van Geelpootrneeuw x Kleine Mantel-
meeuw op de Ubunker in IJmuiden. Verdere toename van Kl. Mantelmeeuw in Umuiden. In
de Haarlemenneer werd een kleine kolonie Stormmeeuwen gevonden (25 p.). Op Schip-
hol-Noord broedden in 1995-1996 resp. ca. 30 en ca. 100 p. Visdief. l0 p. broedden in de

Houtrakkerbeemden.
- De Huiszwaluw in Z. Kennemerland 1993-1996. ruim 300 p., in 1994 >400 p. geteld.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen N.Holland SVN) l6e jrg. nr. 4.
Fraai themanummer over de Dwergstem.
- Broedbiologie en voedsel van de Dwergstem. Gem. legselgrootte 2.5 ei; broedduur zo'n
21 dagen.4 factoren beperken broedsucces: biotoopvoorkeur, predatie, menselijke versto-
ring en voedselaanbod. Gem. worden Dwergsterns 7 jaar.
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- Trek en overwintering van in Nederland broedende Dwergsterns. Sterk gepiekte wegtrek,
soms begin, soms eind aug.
- De Dwergstem in Noord-Holland, broedplaatsen en aantalsverloop. Toename op Texel van
24 p. medio jaren '70, naar )70 p. nu.
- Broedende Dwergsterns in het Nedcrlandse Waddengebied. Naast Texel nu nog vml. in N.
Waddengebied. Totaal t 150 p.

- Actie voor de Dwergstem. Overzicht van de stand van uitvoering van het Actieplan
Dwergstern. GesEcefd wordt naaar 40 broedlocaties.
- Bescherming van de Dwergstern op Texel. 5 broedlocaties, wv. nog twee deels onbe-
schermd. Suggestie: afralen met louwen.
- De Dwergstem en dc Vogelwet.
- Overzicht van literatuur over de Dwergstern.

De Graspieper (Samcnwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l7e jrg. nr
t997.
- Vogelaanvaringprevcntie op de luchthaven Schiphol.
- Scholeksters in de Waddenzee in de winter 1995196.

l, maart

De Grauwe Gans (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 13 nr. l, maart 1997.
- Avifauna Z.Flevoland. ln nov. op het Wolderwijd 15 Kroonenden en22 Zwarte Zeeëen-
den. Nog stecds worden in Lelysad Kuifleeuweriken waargenomen (bij de Gordiaan, bij het
station, Agoraplcin en Zilverpark). Van nov.-fcbr. werden 4x Raven waargenomen, plus
groepjes van 75 en 52 Bonte Kraaien (dec./febr.) en een enkele Roek. Verschillende
Zeearcnden en Slechwalken, plus een winterse Rode Wouw (18 febr.).
- Ringverslag Kromslootpark, Almere 1996. 3850 vogels van 60 soorten geringd, w.o. een
Waterrietzanger (22 sept.) en 431 Zwarte Mezen.
Terugmelding van op 14 april 1996 geringd mannetje le kj. Buidelmees 28 dagen larer op
12 mei teruggevangen op golfbaan Nieuwendam, Amsterdam-Noord. Er werd ook een in
het Kromsloopark geringde Roodborst reruggemeld uit A'dam-Noord.
Een heel vcrre terugmelding was die van de allereerste Nederlandse Bosrietzanger, uit
Tsavo N.P., Kenia (6900 km. van ringplaats).

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 2 le jrg. nr. I , febr. 1997.
- Het Rode Wouwen-project in Zuid-Zweden. Rond 1970 50 p., in 1995 een geschatte
populatie van 650 paren.

- Broedvogels in de Zaanstreek 1996. 3 p. Groene Specht, 14 p. Roerdomp, 54 p.
Blauwborst,5l p. Snor, 3 p. Porseleinhoen.
- Het land van dc Quetzal. Costa Rica, stabiel M. Anrerikaaans land, telt 800 vogelsoorten.
Paraplu nreenemeu.

De Gruxer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 2le jrg. w. 2, api.l 1997.
- Noorder lJ- enZee Polder: een Rot Hoek? Broedvogelinvenrarisarie 1996. Dir gebied aan
de overkant van het U herbergt 8 p. Blauwborst, 9 p. Sprinkhaanzangers, 0-3 p. Snor.
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Helaas is het nu een cross-terrein, en straks een industrie-terrein.
- Verslag Steenuilen Overleg Nederland ST.O.NE. Steenuilen inventariseer je bij -15 gr. C

in januari: zitten ze bij schoorstenen.

De Grauwe Crors (Avifauna Groningen) jrg.24 nr. 4, maart 1997.
- Broedvogelinventarisatie van Kluut, plevieren, meeuwen en stems in Groningen 1995.
Totaaal ) 1800 p. Kluut, 650 p. Visdief, 83 p. N. Stems, slechts 23 p. Bontbek en 3 p.

Strandplevier. 3 p. Dwergmeeuw (kwelders \Vest- en Julianapolder).
- Status van de Groenling buiten het broedseizoen. Handelt m.n. om broedvogels uit
Scandinavié.
- Waamemingen juli-sept. 1996.2e Vale Pijl voor Groningen, 2 aug. Rottum; Steppevork-
staart- en Kleine Goudplevier le helft aug., Grauwe Fitis medio aug. Romrm, Kleine Vlieg
eind aug. Leek, 10-12 Zwane Ooievaars en 7x Vorkstaartrneeuw.

De Grauwe Gors jrg.25 nr. l, mei 1997.
- Grauwe Klauwieren in Westerwolde, Z.O.Groningen- Broedt pas sedert 1984 in de prov
Groningen. In 1996 werden 3 broedgevallen vastgesteld. Het gaat om een in de broedtijd
zeer heimelijke soort.
- Geringde vogels in Groningen. Een Geelpootmeeuw geringd in juni 1987 op NW.
Sardinië, zat een maand later in Veendam.
- Waamemingen. Nieuwe soort voor Groningen: de Middelste Bonte Specht. verhleef van

15 tlcc.'9(r -5.iirn. '97 bii 'ltr Apcl.
Ijvcnccns nicuw voor (ironingen was ccn lzallelklarrwicr, tl dcc. 1996 Lauwcrsnrecr: latcr'

aan de Friese kant. De 4e voor Nederland.

Heimans en Thijsse Niewsbrief (Heimans & Thijsse Stichting) nr. 9, dec. 1996.
- Heruitgave van Thijsse's Verkade-albun 'De Vecht' uit 1915.
- Andere aanwinsten: Hans Warrens Nattrurdagboek 1936-1942'lk ging naar de Noordnol'
cn het proet.schritl van

D.R. Röell: 'De wereld van instinct, Nico Tinbergen en het ontstaan van de ethologie in
Nederland (1920-1950)'.

Heimans en Thijsse Niewsbrief (Heimans & Thijsse Stichting) nr. 10, april 1997

De Kleine //k (VWG Alkmaar e.o.) jrg. 15 nr. I, mei 1997.
- Broedvogelinventarisatie bebouwde kom van Bergen NH. Totaal 50 soorten broedvogels.
In de gemeente 15-20 p. Bosuilen.
- Zeetrekoverzicht juli{ecember 1996. Totaal 6 Vale Pijlen, 30 Grauwe en 2? Noordse
Pijlen, 18 Papegaaiduikers, 3 Vorkstaartmeeuwen, I Kleinste Jager. Vanaf eind okt. > 100

Kleine Alken. Een Usduiker op 7 november.

De Korhaan (VWG'tGooi) jrg.3l nr. l, febr. 1997.
- Mysterieuze vondst van een vr. Korhoen bij de Tafelbergheide (Huizen), 3 febr- 1997. De
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soon geldt als standvogel.
- Recordaar voor Ocvezwaluwen in Gooi en Vechtstreek in 1996. Totaal 370 p. in het
Gooi, tegen 800 p. in 2e helft sixties.
- Slagader van Moeder Natuur is in gevaar bij bouwcn in Umeer. Artikel toont kaart met 2e

fase Uburg, met volledig bcbouwd Umeer. (Artikel eerder verschenen in Weekmedia 28
aug.1996).
- Veldwaamemingsn zomer 199ó. N.B. 3 GroteZaagbekken I aug. 1996 ten westen v.
Muiden (vgl. Gierzwaluw 34,4: l7-21); Visarend 7 juli Naardermeer; claim van Middelste
Bonte Specht in Laren 16juni (2. beschrijv.).

de Kruisbek (Vogelwacht UtrechQ jrg. 40 nr. l, febr. 1997.
Speciaal nurnmer over kleine landschappen.
- Vogels van het kleinschalig landschap. Alleeen cultuurvogels kunnen zich handhaven,
andere soorten alleen via gerichte actie.
- Op maat gesneden: de Steenuil. Gevoelig voor strenge winters, en door verdwijning van
kleinschalig landschap bedreigd.

de Kruisbek (Vogelwacht Utrccht) jrg. 40 nr. 2, april 1997.
- De Peswogelinvasie van de winter 1995-96 in de prov. Utrecht. Deze omvatte 400 ex. tot
2e decade febr., afnemend tot nog 200 in le decade april. Totaal betrof het ) 1000 ex,; een
kwan tot een derde van de oale landelijke influx.De grootste gÍoepen zaten in Driebergen,
Houten, Nicuwcgein en Utrccht.

De Mourtk rylVG Rijk van Nijmegen) jrg.23 nr. l, maan 1997.
- Europese Kanaries in Nijmegen: waarnemingen uit 1996. Broeden nog niet bewezen.
- Slechtvalken in de omgeving van Klcef. Vier versch. winterterritoria, mogelijk aankomend
broedvogel.
- De achteruitgang van de Ooievaar aan de untere Niederrhein. Anno 1900 20-25 p., 6 p.
1922,3 p. in jarcn 30. Exit 1947.
- De broedvogels van Salmorth in 1996. In 1995 bij Lobidr 8 Kwanelkoningen, in 1996 4
p. Vooruitgang van Kramsvogel, 4 p.

- Strenge winter en droogte zetten toon bij broedvogelinventarisatie Gelderse Poort in 1996.
Terugval van Roerdomp, Grutto en Grote Karekiet. Toename Kleine Bonte Specht.

De Mourik (VWG Rijk van Ndmegen) jrg. 23 nr. 2, mei 1997 .

- Broedvogels van de Wyler- en Duivelsberg, O. van Nijmegen. Hoge dichtheid van Kleine
Bonte Specht. Toename Grauwe Vlieg.
- De Bosuil op de Duivelsberg en het Heumensoord, Rijk v. Nijmegen. Totaal 19 p., deels

in nestkasten. De stand is stabiel.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 16 nr. l, maarÍ 1997 .

- Goudplevier- en Kievittelling. > 10.000 Goudplevieren bij okt.- en 5.-3000 bij nov.+el-
ling. <2100 Wulpen medio nov. 1996.
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- Het voedsel van de Texelse Steenuil. Deze soort is dwaalgast op Texel, maar overwinterde
deze winter (6e geval).
- Waarnemingen najaar/winter 199611997.2 Pallas Boszangers 1e helft nov.. 2 Roodhals-
garrzcn eu 2 Zwanc Rotgatrzcn (dcc.).

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 16 nr. 2, mei 1997.
- Voedsel van een Texelse Steenuil II. Cees Camphuysen ploos nog wat braakballen uir.
Diverse mestkevers.
- Doortrek van enkele veelgevangen soorten in de Korverskooi. Doonrekpieken van
Zanglijster (le decade okt.) en Zwartkop.
- Waarnemingen febr.-maan t997. 3 Zwarte Rotganzen en 20 Witbuiken. Op I I febr.
11.000 Kanoeten nabij de Cocksdorp.

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 10e jrg. nr. 1, maan 199?.
- De Rouwkwikstaart, voo{aarstrekker bij uistek. Kustgebonden voo{aarsdoonrek piekr 2e
decade maart. Blijkens kaartjes zeer schaars in regio Amsterdam; totaal zijn er bij ons
minder dan 30 gevallen.
- Kolonievogels in 1996. l3% toename Aalscholver (ca. 18.200 p.), Blauwe Reiger 30%
afname (11.700 p. in 1994, >8000 p. 1996); Lepelaar 845 p. (nestbouw v. 7 p. tangs
Ussel, br. mislukt). + 340 p. Zwartkopmeeuw, m.n. in Krammer-Volkerak.

De Steenloper (VWG Den Helder) 15e jrg. nr.77, febr. 1997.
- Waarnemingenlijst. Gestreepte Strandloper eind sept., Aziatische Roodborsaapuit (12113-

10). Met Roodkeelpieper (10 okt.) en Woestijntapuit (30-10 tlm l2-ll) telt de Helderse
vogellijst nu 296 soorten.

De Strandloper (Ver. voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 29e jrg. nr. l, maan
1997.
- Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1996. Bergeend,
Patrijs, Wulp en Veldleeuwerik exit.
- Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1996. Toename
Crasnrus, achtenritgang Wintcrkoning.
- Vlinderwaarnemingen Noordwijkse duinen 1996.2x Bruine Eikepage, lx Oranje
Luzernevlinder en lx Gele Luzemevlinder.
- Vogelinvasies in het najaar van 1996. Kleine Alk totaal >250 ex. 3e week okt. tot half
nov. langs Noordwdk, m.n. 13 nov. Kleine invasies van Peswogel (200-250 landelijk),
Vuurgoudhaan van half sept.-half okt., Zwane Mees (> 1300 op 3-10),
Vlaamse Gaai en Barmsijs.

De Strandloper (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 29e jrg. nr. 2,
mei 1997.
Themanummer over Roofvogels.
- Roofvogelbroedseizoen 1996 in de rcgio Noordwijk. 5 p. Boomvalk, 8-14 p. Torenvalk, I
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p. Buizerd (de Zilk), 1 p. Havik in de Keukenhof (le keer 1992) en 8 p, AWDuinen (2 bij
de Zilk). De Sperwer broedde in de A'f[D tor 1959 en weer vanaf 1971; in Noordwijk
vanaf 1989, in 1996 4-9 p. Nog in 1925 broedde de Grauwe Kiekendief t.N. van Noord-
wijk, en in 1969 in de AWD.
- Roofvogels buiten het broedseizoen. Max. 354 Sperwers geteld over de Puinhoop, Katwijk
(1990). De laatste waameming van een Boomvalk is 24 nov. 1996 Noordwijk a. Zee (vgl.
Ned. Vog. II, 1941: 422). Max. 62 Wespendieven n 1992. Er zijn maar 20 gevallen van
Zwarte Wouw, terwijl de Rode Wouw jaarlijks wordt gezien (3x s'winters). Er is een geval
van Steppenkiekendief,23 april 1866 (in coll. Crommelin, te Leiden), en twee gevallen van
de Bastaardarend: 5 nov. 1928 Noordwijkerhout en okt.-nov. 1964 in de AWD. De Noord-
wijkse lijst telt ook een Giervalk, gesclroten lír okt. 1849.

De Taklieling (Werkgroep RooÍvogels Nederland) 5e jrg. nr. l, febr. 1997.
- Broedresultaten en trends van roofuogels in Nederland in 1996. Analyse van broedverloop
o.g.v. nestkaarten. Vroegste broeder was Limburgse Slechtvalkpaar met eieren;l l3 maart.
Buizerds begonnen gem. 4 april met eileg (2. vroeg), Havik 6 april, Torenvalk 22 apil,
Bruine Kiek 27 apil, Sperwer 28 april, Blauwe Kiek 12 mei, Wespendief 29 mei, Boom-
valk I I juni. Wespendief slechts <50% succesvol, normaal 2 j. per paar. Bruine Kiek
4.5-5.4 eieren, gern. 3-4 jongen uitgevlogen. Reproductie van Bl. Kiek is lager, 2-3 jong
per paar; geringe reproductie moet tot populatie-afname leiden. Flauwe teruggang van
Grauwe Kiek van 37 p. in topjaar 1993 naar 23 p. 1996. Laat legbegin van Havik in
N.Holland te wijten aan jonge populatie, met laagste reproductie (normaaal 3 j. per paar, in
N. Holland 2.2. j.l. Boomvalk stand is gehalveerd t.g.v. Havik, en andere oorzaken?
- Roofvogelvervolging in Nederland in 1996. Deze is vooral gericht op de Havik, daarnaast
op Buizerd en Bruine Kiek. op basis van nestcontroles worden perjaar 1350 roofvogelne-
sten verstoord, 67o van de Ned. roofvogelpopulatie van 23.200 p.
- Grauwe Kiekendieven in Nederland in 1996. In bolwerk N.o.Groningen was de reproduc-
tie laag t.g.v. slecht veldmuizenjaar.
- Recente roofvogelliteratuur. Nieuw boek over Grauwe Kiek door R. clarke. Met te weinig
tabellen vlgs. Bijlsma. Flevobericht 381 handelt over roofvogels in Ned. wetlands
(1975-1994), m.n. over Bruine Kiekendief.

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen e.o.) 20e jrg. nr. l, febr. 1997.
- Alledaagse vogels: Kanoetstrandloper. 20.-32.w ex. geteld op het Balgzand. overwintert
tot Vuurland en Kaapstad.
- Kerkuilen rondom Schagen. 13 jongen geringd uit 5 broedsels, = 2.6 jonl per succesvol
paar.

- Terugkeer van de zomergasten 1996. Vroege Spotvogel op 2l april.
- Veldwaarnemingen okt. 1996 - jan. 1997. Groepje van 7 Dwergganzen met 2 Brandgan-
spleegouders trij Petten. 4 jan. 1997.

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen e.o.) 20e jrg. nr. 2, apill 1997.
- Alledaagse vogels: Gele Kwikstaart. Een zeer late dau.rm voor deze soort is een waarne-
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tttittg op (r dcccnrber I99O in Irlcvol:rrul. tlc vrocgstc is I trratrt l9(r2 hij I.)irrtllrovcrr. l:r
broctlcrr 100 p. Dngelse Gele kwikkcn in N.llollantl, tcgcn 5000 p. gcwone.
- Gevleugeld nieuws. De Stormmeeuwkolonie op het ECN+errein bij Petten is met 968 p.

de grootste van Nederland.

Werk (YWG Amhem e.o.) l3e jrg. nr. 2, 1996.
- De IJsvogel in het hart van Gelderland in 1995. Vóór winter 19'19 24 p. m.n. langs
Veluwerand, 16 p. in jaren '80, 28 p. 1995.
- Grauwe Klauwier toch broedvogel van Zuidoost-Veluwe? I p. Delerwoud 1995 + 2

andere broedverdachte gevallen Z.O. Veluwe.
- Vangst van Pallas' Boszanger, 28 okt. 1995 bij Oosterbeek.

De Winterkoning §WG Castricum) jrg. 32 nr, 1, april 1997.
- Vinkenbaan terugmeldingen. De Castricumse vangers controleren een trekbaan die loopt
van Noorwegen tot Portugal.
Opmerkelijke terugmelding van te Castricum geringde Kneu bij Madrid. Van de vele in
1996 geringde Zwarte Mezen (bijv. 300 op 5 okt.) werden er tor nog toe (slechts) 6

teruggemeld, wv. 2 eerste kalende{aar-vogels gegrepen door een kat. Knappe vangst.
- Vinkenbaanverslag 16 nov. 1996. Topdag met 273 gevangen Grote Barmsijzen, 1 Pallas'
Boszanger, Waterral en Houtsnip.

IV. Ontvangen rappoÉen

C. de Kraker & P.J.T. Derks, Verslag Hompelvoet / Markenje 1996. Uitg. Bureau
Sandvicensis, Burgh-Haamstede, 1997 .

Samen met Kees de Kraker bewaakte ons lid Philipp Derks in 1996 weer de vogelkolonies
op tlc Ikrtnpclvoct itt het Grcvclingcrrrrrccr. 7,ccl:rntl. Dc Grotc Slcrrrkolonic hicr is irr

Ero()llc (lo tk:rtlc vatt Ncderlantl (ltltX) 11., vilu in totairl 10.7(X) Ncd. brocdparcn in 199(r;
contra SOVON Nieuws 10, 1: l2). Seden 1995 broeden Grote Sterns op Schiermonnikoog
(1996:270 p.) en in 1996 ook op Rottumerplaat (226 p.). Deze nieuwe vestigingen
c()nrpenseren nietcle >30% achtemitgang op Griend (5ó00 p. in 199(r, tegen een Íecenr

maximum van 9000 p. in 1989). Het broedsucces op de Hompelvoet wordt geschat op
tenminste 0.8 vliegvlug jong per paar (hetgeen hoog is), door geringe predatie en sterfte.
Op dc Honrpelvoet lrroetlden ook I I p. Middclstc Zragtrekken (1- 8 p. elders in de

Grevelingen).

J. van der Laan, Verslag landelijke Big Day l7 mei 1997 en resulraren 1992-1997.
Op l7 mei 1997 werden op een landelijke Big Day 169 vogelsoonen waargenomen, w.o.
een Kleinst Waterhoen gehoord (helaas niet op band opgenomen). Totaal zijn op zes

landelijke Big Days 201 soonen waargenomen, w.o. 16 eenmalig. 122 soorten worden in
alle jaren waargenomen. De laatste vijfjaar bereikt dit team een gemiddelde score van 167

soorten binnen één dag waargenomen, terwijl hun record 172 bedraagt. Dit is het hoogste
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aantal vogelsoorten ooit in Nederland op één dag vastgesteld (15 mei 199ó).

H.N. Leys, Broedvogelonderuoek 1996 Huiszwaluw en Oeverzwaluw. Uitg. SOVON
Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen maart 1997.
In 1996 was er een zcer lichtc vooruitgang van het aantal broedparen Huiszwaluw ten
opzichte van het daljaar 1995. Nog steeds ligt de landelijkc sand2L% beneden die van

1990. In Noord-Holland deed de soort het in 1996 beter dan landelljk gemiddeld, en

bedraagt de achteruitgang in vergelijking met 1990 -l1Vo.ln onze regio neemt Monniken-
dam met 164 p. Huiszwaluw landelijk de vierde plaats in van kwartblokken met de hoogste
dichtheid aan Huiszwaluwen. Marken neemt met 132 p. landelijk de lle plaats in.
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