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REDACTIONEEL

Op verzoek staat de inhoudsopgave van de Gierzwalurnr' weer op de

achterkant. Zo kunt u in één oogopslag zien waar ook alweer dat artikel
stond over de broedvogels in het Vondelpark in jaargang x.

De oproep in de vorige Gierzwaluw om meer kopij heeft gelukkig resul-
taat gehad. Ditrraal een dus iets beter gevuld nurlmer, met naast de oude

trouwe rubrieken een overzichtsartikel over de broedvogelstand op
riy'estgaarde en een verslag over de r$/eidevogelbescherming in Waterland.

Ook ditmaal weer een oproep. Voelt iemand zich geroepen om illustratie-
redacteur te worden voor de Gierzwaluw? De tekstopmaak vormt nooit
een probleem, ulaar goede foto's en illustraties is een tweede. Daarom
zoeken we iemand die wil meehelpen om de illustraties in de Gierzwaluw
voor zijn rekening te nemen. Interesse? Bel Angeniet Kam, tel. 020-
6187902.
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VERENIGINGSNIEUWS

Volgend jaar, 1998, is voor de Vogelwerkgroep Amsterdam een jubileum-
jaar. We bestaan dan 40 jaar vanaf de oprichting en 10 jaar als zelfstandi-
ge vereniging. Dit heuglijke feit willen wij vieren - naast het uitgeven van
een jubileumboek - door middel van een aantal activiteiten. Het besruur is
reeds begonnen met de voorbereidingen hiervan. Zo willen we een 'Dag
van de Amsterdamse Vogels'organiseren, een dag met lezingen, activitei-
ten en ter afsluiting een feest. In mei gaan we een 'Big day' in de regio
organiseren.

Naast de gebruikelijke lezingen willen we gaan starten met 'echte'
contactavonden, waarop iedereen met elkaar over (bijvoorbeeld) vogels
kan kletsen. Voor deze avonden zijn we op zoek naar een nieuwe bena-
ming, dus wie iets weet... laat het horen!

Daamaast is er nog het plan om in de lente te staÍen met tweewekelijk-
se excursies vanaf een vaste plek. Voor deze laatste twee activiteiten geldt
dat ze gecontinueerd'fforden als ze succesvol blijken.

Ook de cursus Vogelherkennen zal wem starten. Voor het onderhoud van
de nestkasten in het Vondelpark hebben zich maar liefst drie mensen
aangemeld.

Noteer alvast in je agenda: de nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op
dinsdag 13 januari 1998.

Ellen de Bruin
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EXCURSIES

Ook de komende winterperiode is er weer maandelijks een excursie. rffij
hopen weer de nodige vogelliefhebbers, die de warme huiskamer een
dagje durven te vemrilen voor het gure buitenleven, te mogen ontÍnoeten.
Indien niet anders vermeld, vertrekken we om 8 uur vanaf het Stadion-
plein, verzamelen tussen de twee Febo's. Neem wat te eten en te drinken
mee en vooral ook warure kleding en eventueel regenkleding. Meld je van
tevoren even aan bij Frans van der Veen (tel. 6854695) of Huub Loete
(tel. 6437397).

Noteer maar vast in je agenda:

Zaterdag 15 november: Pier van IJmuiden, auto-excursie.
In combinatie met het nabijgelegen Kennemermeer. Er valt hier altijd wel
wat interessants te zien, zeker na flinke westenwind. Hier geldt wellicht:
hoe slechter het weer, hoe beter de excursie.

Zondag 14 december: Omgeving Spaarnwoude, fietsexcursie.
Wij vertrekken om 9 uur vanaf de ingang van het Westerpark. Dit is de
laatste kans om je 'jaarlijst 1997' in VV/GA-verband uit te breiden, maar
ook als je een andere motivatie hebt ben je welkom.

Zaterdag 10 januari: Amsterdamse Waterleidingduinen, auto-excursie.
Na lange afwezigheid weer terug in het repertoire. In tegenstelling tot
andere auto-excursies zal er deze dag ook 'stevig'gewandeld worden.

Zondag 15 februari : Flevoland, auto-excursie.
Tijdens dit traditionele rondje Flevoland zal het niet ontbreken aan
roofvogels en watervogels. De bekende observatiepunten zullen deze dag
allemaal worden bezocht.
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LEZINGEN

Naiaar'97 vinden er twee lezingen plaats. Noteer de volgende datums vast
in je agenda.

- dinsdag 4 november: Vy'im Smeets.
Wim Smeets is een professionele vogelfotograaf. Tevens is hij af en toe
reisleider bij vogelreizen. Hij toont ons zowel dia's van vogels in Schot-
land als mooie plaatjes van vogels in Nederland, onder andere van de
Oostvaardersplassen. De 'Schotse'diat zijn gemaakt tijdens diverse reizen
naar dat gebied.

- dinsdae 16 december: Philip & Iruette Friskom
Deze diavoorstelling behelst het vogelleven in Skandinavië in de loop van
enkele jaargetijden. De reis begint aan het eind van de winter in Midden-
Noorwegen en wordt vervolgd via Zweden en Finland, om aan het eind
van de zomer weer in Midden-Noorwegen aan te komen. Tijdens deze reis
zijn opnames gemaakt van broedvogels die wij in Nederland slechts in de
winter kunnen zten, zoals Sneeuwgors, IJsgors en Roodkeelduiker. Maar
ook tal van andere mooie plaatjes '$/orden ons getoond, zoals van een keur
aan zeevogels, van uilen, landschappen en van een heus bruine-berenge-
zinnetje.

- dinsdae 13 ianuari: VWGA NIEUTWJAARSBORREL
Gezellige borrel met mystery bird-competitie en alle gelegenheid om
goede vogelvoomemens door te spreken.

De lezingen en de borrel vinden plaats in de Plantagozaal van het
NME-centrum, Plantage Middenlaan 29 (aanbellen bij het NME-centrum).
Ze beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer Z2.OO (vanaf 19.30 is er
koffie/thee).

Fdial Dekker
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BROEDVOGELS VAN BEGRAAF"LAATS WESTGAARDE 1991 -
1,997

Jan van Blanken

Inleiding
Landelijk West, het poldergebied tussen de stadsdelen Geuzenveld en
Osdorp en de Ringvaart van de HaarlemmerÍneer, is de laatste jaren
ingrijpend veranderd. Het tuinbouwgebied in de Middelveldsche Akerpol-
der, waar halverwege de jaren tachtig de eerste huizen verïezen, is thnns
geheel verdwenen en bedekt door een laag zand waarop de komende jaren
nog eens duizenden huizen zullen worden gebouwd. Bedrijven zijn of
worden verplaatst naar de tot voor kort nog zo rustige en landelijke
Lutkemeerpolder, die geleidelijk ontsloten wordt en wn31 linngn enkele
jaren de Westrandweg, komend vanuit de noordelijk gelegen Osdorper
Bovenpolder, zal aansluiten op een thans in aanbouw zijnd wegtracé.
Maar ja, we willen allemaal wonen en zo liefst mogelijk in ons eigen huis
met fuin, dus bouwen maar.

Toch valt er in de Lutkemeerpolder en de daarin gelegen begraafplaats
Westgaarde op vogelgebied nog genoeg te beleven. Vanaf 1991 nam ik in
dit nauweldks 200 ha grote gebied meer dan 120 vogelsoorten ter plekke
waar, waarvan 69 soorten als broedvogel.

Op Westgaarde was dit jaar (1997) de Sperwer voor het derde achter-
eenvolgende jaar als broedvogel present en bezette een paaÍje Buizerds
voor het vierde jaar een territorium. Opvallend genoeg lieten de uilen het
dit jaar afweten. In de Lutkemeerpolder broedden weer de Patrijs (4-5
paar), Kluut (l paar), Bergeend (3 paar), Gele Kwikstaart, Kleine plevier
(l paar) en Veldleeuwerik (1 paar).

Dat het gebied overigens niet alleen aantrekkelijk is voor vogels,
bewijzen wel de regelmatige waarnemingen van vossen (ook met jongen)
en vleermuizen. De ontde*Jcing van bunzingsporen op Westgaarde n 1994
door stadsecoloog MaÍin Melchers mag ten slotte niet onvermeld blijven.
In dit artikel beperk ik me echter tot de broedvogels die sinds l99l op
Westgaarde zijn vastgesteld.
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Beschrijving Westgaarde
De thans 30 jaar oude begraafplaats werd halverwege de jaren zestig
aangelegd in de Lutkemeerpolder, gelegen in atlasblok 25-33. Westgaarde
is 43 ha groot en wordt omsloten door een windsingel van populieren en

wilgen en een dichte struik- en kruidlaag. Percelen met allerlei in- en
uitheemse bomen en struiken worden afgewisseld door ruime gazons.

Naast enkele bedrijfsgebouwen bevindt er zch een vijver met brede
rietl«aag. De vijver staat in verbinding met een rond de begraafplaats
lopende grenssloot, die de afscheiding met de Lutkemeerpolder vormt.

Onderzoek
Aanvankelijk werd tot en met 1994 slechts de aanwezigheid van een

bepaalde soort als waarschijnlijke of zekere broedvogel onderzocht. Van
een beperkt aantal minder algemene sooÍen werden in die periode ook de

aantallen vastgesteld. Bij dit onderzoek werd gebruikÍ gemaakt van de
broedcodelijst van Hustings e.a. Omdat Westgaarde aanvankelijk minder
vaak bezocht en bovendien minder intensief onderzocht werd dan in de
latere jaren, zullen er toen ongetwijfeld wel enkele soorten zijn gemist.

Vanaf 1995 wordt Westgaarrde geïnventariseerd op alle soorten (uitge-
zonderd Wilde Eend en Fazant) volgens de uitgebreide territoriumkarte-
ring (zie Hustings e.a.). Jaarlijks worden daartoe 9 tot 11 late ochtend- en

2 tot 3 avondrondes gehouden, aangevuld met enkele mereltellingen. Een

ochtendronde neemt ongeveet 2 - 21h uur in beslag.

In bijgaande tabel zijn alle 49 sooÍen broedvogels uit de periode 1991 tot
en met 1997 opgenomen onder verrnelding van het jaarlijkse aantal
territoria/broedparen. Indien geen aantal bekend is en de betreffende soort
wel als waanchijnlijk of zeker broedend is vastgesteld, is dit aangegeven
met een X.

Een aantal sooÍen uit de broedvogeltabel wordt onderstaand kort toege-
Iicht. In deze toelichting zijn ook, hoewel ontbrekend in de broedvogelta-
bel, twee waamemingen opgenomen van de Houtsnip en de Zwarte
Specht. Ik vond deze waarnemingen evenwel te interessant om ze in dit
artikel achterwege te laten.
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Tabel I BROEDVOGEL§ vAN BEGRAAFPLAATS WESTGAARDE 1991 - 1992
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Wilde Eend X
Sperwer 0
Buizerd O

Torenvalk I
Boomvalk I
Frzart X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster 0
Holenduif 0
Houtduif X
Trls.Tortel I
ZomertoÍel I
Koekoek I
Bosuil !
Ransuil I
Groe. Specht 0
Gr. b. Specht X
Witte Kwikst. I
Winterkoning X
Heggemus X
Roodborst X
Nachtegaal 1

Merel X
Zanglijster X
Bosrietzanger 0
Kl. Karehet 0
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Boomkuiper X
Wielewaal 0
Vlaamse Gaai X
Ekster X
ZwaÍeKÍaÀi I
Vink 0
Groeriling 3-4
Putter 1

Kneu I
TOTAAL 36
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Toelichting

Sperwer
Vanaf 1995 jaarlijks met succes broedend.

Buizerd
Vanaf 1994 is jaarlijks tot in juni een teritoriaal paar aanwezig. Tot nu
toe werd echter geen nest gevonden.

Scholekster
In 1995 en 1997 een geslaagd broedgeval op het (platte) dak van een van
de bedrijfsgebouwen.

Houtsnip
Op 19 april 1996 nam BeÍ Jan Bol tijdens een van zijn uilenrondes twee
baltsende exemplaren waar boven een eikenbosje. Tijdens de laterc
avondrondes werden geen Houtsnippen meer gezien. Waarnemingen van
baltsende Houtsnippen in de regio zijn niet alledaags. Had deze eenmalige
waarneming begin mei (datumgrens Hustings e.a.) plaatsgevonden, dan
had deze soort op de broedvogellijst van Westgaarde mogen worden
bijgeschreven.

Bosuil
In 1995, het jaar waarin voor het eerst ook enkele avondrondes werden
gehouden, werd een territorium vastgesteld. In het jaar daarop werd een
jong in een van de opgehangen manden aangetroffen. Het lijkt aameme-
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li.ik, dat de Bosuil als specifieke standvogel ook in voorgaande jaren op
Westgaarde heeft gebroed. In 1997 werd de soort echter niet aangetroffen.

Ransuil
Het werkelijke aantal broedparen tot en met 1994 kan in principe iets
hoger zijn dan uit de tabel blijkt, omdat er tot en met dat jaar geen
avondbezoeken plaatsvonden. Vermeldenswaardig is dat een in 1995 op
Westgaarde geringd jong vrouwtje zo'wel in de winter van 1995/1996 als
de winter van 1996/1997 op een slaapplaats in Hoofddorp werd terugge-
vonden. Dat is op ongeveer 5 krn van Vy'estgaarde.
Voor het ontbreken van de soort in 1997 heb ik geen verklaring of het
zou moeten zijn dat er als gevolg van de aanleg van het nieuwe wegtracé
in de Lutkemeerpolder te weinig voedselaanbod is geweest. Maar goed,
we hoeven ook niet voor alles een verklaring te vinden, zo dez.e er mocht
zijn.

Zwarte Specht
Op 27 mei 1991 nam ik een roepen6 sxsmplaar waar. Waamemingen van
de Zwarte Specht in de regio en met name in mei zijn zeldzaam. Bekend
is overigens dat de Zwarte Specht in de broedtijd op plaatsen kan worden
waargenomen waar niet wordt gebroed.

Winterkoning
In 1995 een verrassend hoge dichtheid met maar liefst 42 territoria. Na de
strenge winter van L99511996 bleek de populatie gehalveerd, maar
ondanks de sfrenge winter van het afgelopenjaar werden n 1997 toch nog
l8 - l9 territoria vastgesteld.

Merel
De vermelde aantallen hebben betrekking op het hoogste aantal al dan niet
zingende mannetjes tijdens een bezoekronde. Hiertoe werden jaarlijks
enkele tellingen verricht.

Spotvogel
Territorium in 1994 grens Westgaarde - Verlengde Ookmeerweg.

l0



De Gienwaluw 35 (1997), nr. 2

Wielewaal
Op 25 mei 1996 kon ik enkele minuten lang een paartje Wielewalen
observeren. Het paar zat hoog in een populier in een van de windsingels
en het mannetje riep regelmatig. Ook werd de baltsvlucht waargenomen.
Bekend is dat Wielewalen nog tot ver in mei doortrekken. Volgens
Hustings e.a. mag een eenmalige waarneming van een zingend of baltsend
individu pas worden meegeteld vanaf begin juni. In dit geval gaat het
echter om een paartje, dus wie weet.

Kneu

Territorium in 1991 grens Westgaarde - Verlengde Ool«neerweg.

Met dank aan Bert Jan Bol voor de gegevens over uilen en Houtsnip.

Literatuur
Hustings, M.F.H., et aJ., Vogelinventaisatie. Wageningen, 1985.
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BROEDGEVAL IIAVIK IN AMSTERDAM ZUTDOOST

Op 16 augustus 1997 heb ik een bezoek gebracht aan een aantal kleine
bosjes in de Gemeenschapspolder in het buitengebied van Amsterdam
Zuidoost. In een van deze bosjes trof ik een horst aan. Dat het een
havikshorst was, werd zeker toen ik op 5 meter van de nestboom, op de
bodem een dode, in verre staat van ontbinding verkerende, bijna vol-
groeide juveniele man H3yift aantrof.

Een belronde achteraf leverde mij geen gedetailleerde gegevens op
over dit broedgeval. Tot op heden is her dus onduidelijkofer ook
succesvol jongen zijn grootgebracht.
Uit de directe omgeving van het bosje zijn wel de volgende waarnemin-
gen gedaan van Haviken. De waarnemer is in alle gevallen Nirk Zijl-
mans.
* 3l maart 1997 Havikdame kekkerend* 16 mei 1997 Schroevend mannetjs
* t2 juli1997 Bedelroep van eenhavikjong

De doodsoorzaak van de vogel heb ik niet kunnen vaststellen. De
vogel was niet geschoten, althans niet met hagel. Een hagelschot laat in
het verenkleed typische spoÍen na. De borst-buikholte was volledig leeg,
er was geen spoor van botresten, nagels, of veren van prooidieren
aanwezig. Schedel, nagels en een deel van de veren heb ik verzameld.

Ik heb op 16 en 23 augustus (op 23 augustus samen met Geert
Timmermans) het bosje met een oppervlakte van circa driekwaÍ hectare
volledig nagezocht op prooiresten en deze alle verzameld voor nadere
determinatie en ter voorkoming van dubbeltellingen. Direct bleek al dat
het bosje nog steeds gebruikt werd door Haviken, voor het plukken en
eten van prooien en als rustplaats. Een deel van de plukresten v/as vers
tot zeer vers, er ltaren, ook direct rond het nest, mestsporen aanwezig en
ik vond acht ruiveren van een volwassen Havik, hiervan was in ieder
geval een handpen van een volwassen man.

Van de volgende prooien waren plukresten aanwezig:
I Houtduif
I Holenduif
1 Postduif, ring NL92-1376M4
2 Postduif/verwilderde Postduif, geen ring
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1 Fuut (adult)
I Kuifeend
1 Kievit, volgroeid, doch staaÍpennen halfuit de schachten, hetgeen zou
wijzen op een eerstejaars dier
1 Grutto, het betrof een poot onder het nest.
1 Ekster
4 Jonge vliegvlugge Zwarte Kraaien
l Kauw
I juveniele Torenvalk, zeer vers geplukt

Voor het overige trofik verse ruiveren aan van Ransuil, Buizerd en
Spreeuw en een plukrest van een jonge Putter (Sperwerprooi).
De Fuut had ik nog nooit als Havikprooi gevonden. Ook in de Ecologi-
sche Atlas van de Nederlardse Roofvogels (R. Bijlsma) ontbreekt de soorr
op de prooienlijst, Het is niet uitgesloten dat de Fuut na een botsing met
een nabijgelegen hoogspanningskabel tot prooi is verwerkt, al of niet als
ÍËs.

In hetzelfde bosje broedden ook in 1995 Haviken. Het nest zat toen in
een lage els en waaide daar uit. Eenjong overleefde dit niet, driejongen
waren nog in leven en werden blijkbaar op de bodem gevoerd. (Informa-
tie Ruud Vlek, Martijn de Jonge, Martin Melchers en Nirk Zijlmans).

Indien iemand weet of deze broedplaats eerder in 1997 is bezocht/ge-
controleerd, dan houd ik mij voor die informatie gÍao;g aanbevolen. In
samenwerking met andere waarnemers uit Amsterdam zal gepoogd
worden een volledige documentatie Íe maken van roofuogels als broedvo-
gel in Amsterdam en directe omgeving. [n een latere Gierzwaluw zal
hierover dan worden bericht.

Fons Bongers
Abcouderstraatweg 77
1 105 Amsterdam Zuidoost
0294-284030
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DAGJE NAAR DE MAASVLAKTE
Verslag van de excurcie naar de Maasvlakte (6 sept. jl.)

Edial Dekker

De opkomst was goed. Met vijf auto's kwamen we om ongeveer half tien
bijna tegelijkertijdaan bij de vuurtoren op de Maasvlakte. Vol verwach-
ting, want op de MaasvlalÍe worden er de laatste jaren veel bijzondere
vogels gezien.

We begonnen bovenop het stuk duin naast de vuurtoren, waarvandaan
je een mooi uitzicht over zee hebt. Dat leverde meteen een aantal Grote
Sterns op, alsmede vele Visdieven/Noordse Sterns. Op de basaltblokken
in zee was een Gele Kwikstaart actief, waaÍschijnlijk op krachten komend
tijdens zijn reis naar het zuiden.

De Maasvlakte is een uitgestrekt gebied met lage, grasachtige begroei-
ing met af en toe stukjes lage bosjes. In een grote boog liepen we over de
vlakte, af en toe door de telescoop turend om te kijken of zich geen
vogels'in het gras hadden verstopt. Een juveniele Blauwe Kiekendief was
de hele tijd aan het jagen en liet zichfraai bekijken. Ook waren er
Tapuiten, Veldleeuweriken en Graspiepers.

Oplettend als we \yaren, ?Àgetwe door onze verrekijkers al gauw
andere vogelaars, zogenaamde twitchers, op jacht naar bijzondere soor-
ten. Vier van hen hadden zich om een bosje geposteerd omdat ze een nog
niet gedetermineerd vogeltje het bosje in hadden zien vliegen. Toen we
dichterbij kwamen steeg de spanning ten top toen één van hen riep: 'Het
is een Spotvogel, maar geen gewone'. Later bleek dat de meningen en
beschrijvingen zo uiteenliepen dat het alles kon zijn behalve een Struisvo-
gel. Aangezien de meesten van ons helemaal geen vogel zagen, vervolg-
den we onze wandeltocht. Een paar uur later passeerden we dezelfde plek
op enige afstand en stonden dezelfde personen nog steeds om het bosje.
Er schijnt een werkwoord te zijn voor dit sooÍ activiteit, het zogenaamde
bosjeskloppen.

In de 'stuifduindes', de duinen naast de Nieuwe Waterweg, zÀgen eÍr
hoorden we jonge Kneutjes en Fitisjes, volwassen Fitissen in een vers,
geel kleed en een mooie Grauwe Vliegenvanger.

Na de traditionele koffie met appelpunt op een teÍras aan het Oost-
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voornse meer vervolgden we onze weg naar de wcstplaat, een in zee

lopende zandbank. We hadden gehoord dat daar een Visarend zou zitten.
Uitkijkend over de zandvlakte zagen we de Pijlstaart, Wulp, Bonte
Strandloper, Kanoet, Tureluur, Zilverplevier en de Groenpootruiter. In de

veÍte za9 ik ook een zeehond op het strand liggen. We stonden reeds

langer dan een half uur over het water rc ruren en de hoop begon enigs-

zins te vervagen, toen onze excursieleider zei: 'Er zit iets op dat linker-
paaltje in de verte'. Enkele seconden later gevolgd door een schreeuw
'Visarend! '. Hij zat vrij ver weg mÍur met onze telescopen konden we
hem mooi bekijken. Hij bleef nog even zitten voordat hij langzaam

wegvloog. We hadden alle tijd om het typische vliegbeeld in ons op te
nemen.

Aan het eind van de middag gingen we nÍur een plek waar vroeger
een pannenkoekenhuis heeft gestaen, oftewel het pannenkoekenhuisbosje
in vogelaarstennen. Daar vonden we nog een Vuurgoudhaantje.

Al met al was het een gezellige dag geweest met mooi wandelweer.
Veel (bijzondere) vogels hebben we niet gezien, maar een Visarend is
altijd de moeite waard.

+---
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WEIDEVOGELBESCIIERMING IN WATERLAND
Oud project Waterschap alsnog uitgevoerd

H. Kamp

Inleiding
Het Samenwerkingsverband Waterland (boeren en vogelaars) organiseerde
de weidevogelbescherming van 1982 tot en met 1995. In L995 waren275
vogelaars op 141 bedrijven actief. In 1996 kwam er verandering omdat
de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen gulden beschikbaar stelde,
verdubbeld door de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Waterland.
Hierdoor rvas voor de boeren 3 miljoen gulden beschikbaar voor een
periode van 4 jaar, / 750.000,- perjaar voor agrarisch natuurbeheer op
contract. De opdracht was dit bedrag zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk
onder de boeren te verdelen, waartoe een natuirrcoöperatie werd opge-
richt. Deze natuurvereniging van en voor boeren sloot met ingang van
januari 1996 contracten af met de boerenleden voor diverse p§ecten:
- weidevogelprojecten;
- bloemrijke slootkanten;
- terrastaluds;
- plas-dras zetten van weilanden.
De bedoeling was de landschappelijke kwaliteiten van Vy'aterland te
verhogen, boeren hierbij in te schakelen, waarbij het contract de resul-
taatbeloning voor hun inspanningen garandeert. Hoofdthema bleef echter
het weidevogelproject, dat sinds 1984 een gestage groei doormaakte,
steeds meer boeren en weidevogelaars hadden zich aangemeld. Voor deze
weidevogelbescherming was een jaarbudget van / 300.000, - gereser-
veerd.

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer'Waterland had in 1996 een
goede start met vele nieuwe boerenleden en veel publiciteit. In dat jaar
namen 184 bedrijven en 346 vogelaars deel aan weidevogelbescherming,
in 1997 hebben zich circa 200 bedrijven aangemeld.

Waterschap start blokbemaling in de Binnen\ileren
In tegenstelling tot de optimistische geluiden bij de start van de Natuurve-
reniging in 1996 zorgde het Waterschap in dat voorjaar voor een wel zeer
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onaangename verassing. In de herfst van 1995 waren grootschalige
grondwerkzaamheden gesÍart in de Binnenweren ten noorden van Broek
in Waterland en bU de aanvang van het weidevogelwerk in april 1996
werden wij geconfronteerd met een grondige verandering in de biotoop.
Een waterpeilverlaging van circa 50 cm, afgedamde sloten en grote
aardhopen op een aantal weilanden. De tussensloten stonden bijna droog
en zelfs de boeren bleken het niet eens met dezr ngreep door het
Waterschap. Het is niet eenvoudig om de gang van zaken te reconstrue-
ren, maar uit gesprekken met grondgebruikers werd duidelijk dat de
groep betrokken boeren het niet eens kon worden over het gewenste
nieuwe waterpeil. Het waterschap had daarom zijn eigen plan doorgezet
waarbij enkele watermolentjes uit het gebied waren verwijderd. De
waterpeilbeheersing vindt nu centraal plaats door een gemaaltje langs de
ElO (blokbemaling). Sommige boeren sleutelden aan hun waterpeil.

lntussen waren uit de modderige afgedamde sloten de vegetatie,
vissen, kikkers en andere onderwaterbe\poners verdwenen. Eenden
konden in deze moddersloten evenmin foerageren. Het voorjaar van 1996
was bovendien koud en droog, de grond was hard, zelfs in deze veenwei-
den, zodat weidevogels onvoldoende voedsel vonden om in broedconditie
te komen. Deze weermsomstandigheden versterkten de effecten van de
peilverlaging nog eens. r$[ij konden onze merkstokken soms nauwelijks
de grond in krijgen bij de gevonden nesten.

Over waterpeilverlaging wordt door boeren en vogelaars om duidelijke
reden verschillend gedacht: boeren denken natuurlijk in de eerste plaats
aan hun bedrijf (grasopbrengst, vroeger inscharen van vee en eerder
maaien). Vogelaars verwachten een terugval in de weidevogelstand,
omdat het bodemleven bij diepe ontwatering ook dieper de grond inkruipt
en dus voor vogelsnavels moeilijk bereikbaar wordt. Voor het eerst gaven
sommige boeren nu onomwonden toe dat broedvogels door deze water-
staatkundige ingreep naar elders kunnen verhuizen. Dergelijke openharti-
ge geluiden hadden wij nog nooit gehoord. Wij vermoeden dat de
Natuurverenigng met haar contracten met betaling per gevonden en
beschermd nest (resultaatbeloning of natuurproductiebetaling) ook de
agrariërs tot een andere denkwijze heeft gestimuleerd. Immers, meer
broedvogels op het land geeft ook hogere inkomsten uit 'natuurproductie,.

Rest de vraag waarom dit oude waterschapsproject, dat al jaren in de
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pijplijn zat, juist nu bij de staÍr van de Natuurvereniging alsnog moest
worden gerealiseerd. Als in ïVaterland natuurontwikkeling of natuurher-
stel met enthousiasme wordt opgepakt, werkt een dergelijke ingreep van
het Waterschap (een autoritaire organisatie?) zonder twijfel contraproduc-
tief. Hopelijk komt deze zaak op de agenda van het bestuur van de
Natuurverenigingen zal zijhnr maatschappelijke invloed en prestige
aanwenden om dergelijke ingrepen te voorkomen.

Verloop van de broedvogelstand
De biotoop in ons gebied in de Binnenweren, circa 30 ha en 19 weilan-
den, was sinds 1990 in grote lijnen niet veranderd: gunstig waterpeil,
circa 30 cm beneden het maaiveld, het gebruik van de percelen wisse-
lend, maar nauweljks gewijzigd (maailand, weiland, voorbeweid land),
geen grote ingrepen in de grasmat, de veedichtheid niet merkbaar toege-
nomen. In 1996 bracht het waterschap het waterpeil dus op ca 80 cm
beneden maaiveld. Hoe zouden de vogels hierop reageren?

Het is riskant om snelle conclusies te trekken want er zijn elders soms
ook verbeteringen in de broedstand vastgesteld bij een beperlÍe waterpeil-
verlaging. Bovendien zijn er verplaatsingen van vogels naar andere
percelen en 'kolonievorming'van groepen vogels als afweer tegen
predatoren. Om deze reden hebben jaarlijkse vergelijkingen per afzonder-
lijk perceel geen zin. Een groter gebied is realistischer. Wij beschermen
in dit gebied al sinds 1990 en weren zeker dat wij 90% van alle nesten op
deze 30 ha ook werkelijk vinden, omdat wij het aantal broedparen
inventariseren. De gegevens worden van 1 april tot media juni nauwkeu-
rig bijgehouden.

Overzicht van het aantal gevonden nesten op 30 ha:
1993 55
t994 42
l99s 32
t996 22
1997 13

De stand neemt dus jaarlijks af. Opvallend is nu dat het weidevogelver-
slag 1996 gegevens vermeldt over een groter oppervlak van 2234 ha,
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waaruit blijkt dat Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur ten opzichte van
1995 zijn toegenomen. Dit contrasteert met onze cUfers. Het is ons
eveneens opgevallen dat in omliggende gebieden de stand eveneens is
afgenomen. Scholekster en Tureluur zijn op onze 30 ha redelijk gestabili-
seerd, Kievit en Grutto hebben een groot aandeel in de terugloop. Vorig
jaar waren er nog 7-8 paren Grutto's zonder broedsucces, in 1997 was
het aantal paren gedaald tot 5, maar geen enkel paar kwam tot broeden;
er werd geen nest gevonden. Wat de Kievit betreft, wij schatten dat sinds
1990 de stand met 50Vo is teruggelopen. Wellicht spelen hier de volgende
factoren:
- Ons gebied ligt in het jachtterritorium van een hermelijn, die overdag

en 's nachts actiefis. Een aantal paren kan verhuisd zijn.
- De nabijheid van het dorp Broek in V/aterland met veel hoog en ook

ouder geboomte trekt kraaien aan die in groepjes uitzwermen. Onze
verliezen door predatie liggen hoog: ieder jaar 20% of zelfs meer.

- Op ca 500 meter ligt de droogmakerij Noordmeer, waar mais, bieten
en snijrogge wordt verbouwd. De geploegde akkers met 'zwaÍte
grond' trekken veel Kieviten aan, die daar een grote dichtheid berei-
ken. Vermoedelijk worden deze broedparen aan de omgeving onttrok-
ken, een bekend verschijnsel in weidevogelgebieden.

- De ontwatering tot minus 80 cm in 1996 heeft in ieder geval wel
ingrijpende gevolgen voor onze twee vogelrijkste gebieden. Hier
vonden wij altijd ongeveer 25% var. alle legsels. Deze laag gelegen
percelen bleven lang drassig, water stond in de greppels. Onze inven-
tarisatielijsttelde jaarlijks minstens 10 nesten. In 1997 lieten de vogels
het afipeten. Slechts I Scholeksterpaar bleef zijn plekje trouw.

Met dank aan Jel en Rep Boonstra uit Edam, die een belangrijk aandeel
hadden in het vinden en beschermen van legsels en het opbouwen van een
goed contact met de boeren.

H. Kamp
Burg. HoggueÍstraaL 27 |
1064 CP Amsterdam
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WAARNEMINGEN VOORJAAR 1997

Hieronder de waamemingen over de periode maan - mei 1997. De waamemingen over de
komende pcriode (uni t/m augustus) 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
eind mrt/begin apr
Dodaars
1344-97
Roodhalsfuut
t4-04-97
Geoorde Fuut
264,4-97
Roerdomp
t345-97
Purperreiger
18{5-97
Ooievaar
t9.05-91
Lepelaar
0143-97
t5-03-97
t743-97
1943-91
2443-97
2643-97
Wilde Zwaan
0343-97
28-03-97
Rietgans
21-04-97
Kleine Rietgans
3t-03-97
Kolgans
22-03-97

t8-04-97
Brandgans
1543-97
r2-04-97
P[ilíaart
2943-97
3r-03-97

)

I

Noorder Uplas N Zijlmans.

Boezemgebied Halfweg PMA

Ouderkerkerplas A.G.M. Buhr med R. Vlek

Ouderkerkerplas zomerkleed AST

Nieuwe meer TLE

Gaasperdammerweg WSC

Koenenbos A'damse Bos PMA

Osdorper Bovenpolder JBL
Middelpolder bij Vy'aterzuivering DCO
Broekzijdse polder AST
Osdorper binnenpolder PTA
Osdorper binnenpolder PTA
Osdorper binnenpolder PïA

Diemerzeedijk Akkerswade WWA
Diemerzeedijk AJA

Meerlanden A'damse Bos PTA

Marken WIVA

Waterland ttrv Holysloot PTA
$[aterland WWA

Vy'aterland ïVWA
Udoom WWA

Ouderkerkerplas WSC
Marken ï['WA

J

ll
)
I
a

I

2

4

I

l4
4

2+3
15

2

J
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01-05-97
Zomertaling
3t-03-97
1644-97
1844-97
27-04-97

01-05-97
1645-97
Krooneend
0243-97
t6-03-97
18-03-97

1943-97 tlm2143-97
t9-03-97
Eidereend
0243-97
24.{.3-97
02-M-97
t6-o4-97
2644-97
Grote Z,ee-eend

0343-97
Brilduiker
2243-n
Middelste Zaagbek
03-03-97
Wespendief
t6-05-97
Rode l{ouw
03-05-97
Bruine Kiekendief
0343-97
15-03-97
26-03-97
30-03-97
3l-03-97
20-04-97
Blauwe Kiekendief
06-03-97
1343-97
2243-97
31-03-97
04-04-97

J

l8
I
2

3

)
1

I
I
1

Polder Udoom JJB

Marken WWA
Oostkant Meerzicht PMA
De Kinsel WWA
Polder Udoorn JJB

Barnegat JJB

Waterland WWA

Amstel thv Ceinururbaan RVL
Flevopark AJA
Flevopark AJA
Flevopark P.S. Ruiters med R. Vlek
Flevopark AJA

Amstel thv Ruyschstraat RVL
Amstel AJA
Amstel thv Nieuwe Amstelbrug TLE
Amstel AJA
Fort Nigtevecht AST

Umeer/Vijfhoek rff'WA

Gouwzee PTA

Umeer/Vijfhoek WWA

NO Udoom WWA

N Durgerdam JJB

Gemaal Rijnland PTA
Waterland WWA en FVI
Gemaal Rijnland PTA
Gaasperzoom WSC
Excursiepad A'damse Bos PTA
Diemeneedijk EBR

De Batterij-Spaarnwouderveen PTA
Diemerzeedijk EBR
Waterland thv Holysloot PTA
De Banerij-Spaarnwoudcrveen PTA
Excursiepad A'damse Bos PMA

I

170

J

2

I

1

I
I
1

2
1
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25-O4-97

JOE
2544-97
2744-9',1
Smelleken
09{3-97
06.o,4-97

16-05-97
Dijk PMA
Boomvalk
l0-04-97
2444-97
3044-97
1 1 -05-97

2045-97
2245-97
2345-91
26-05-97
Slechtvalk
1442-97
0l-03-97
Kraanvogel
3r43-97
KIuut
1043-97
1243-97
2043-97
2943-9'.1
30.03-91
01-04-9'1

02-04-9'7
0744-97
08-04-97
Kleine Plevier
02-04-95
30-03-97
t4-04-97
2744-97
Bontbekplevier
2643-97
2744-97
27-04-97

Goudplevier

w

N Vondelpark thv ingang Amstelveenseweg

Meerzicht PMA
Diemerzeedijk TLE

Machineweg ío Manege JOE
De Batterij/1Víachineweg JOE
Australiehavenweg/Brettenpad *Ronald van

Tuliphotel Spuistraat RVL
VTC Tigeno Osd. Binnenpolder PTA
Lutkemeerpolder JBL
Marktkauf Noordzeeweg PMA
Joh. JongkindstraaíLelylaan PMA
Joh. JongkindstraaíLelylaan PMA
Joh. JongkindstraaíLelylaan gehoord PMA
Corn. vd Lindenstraat TLE

Diemerzeedijk M. Schmitz med R. Vlek
Rijperdwarsweg PMA+Ronald van Dijk

Westermarkt N. Jansen med. Ruud Vlek

Braak PTA
Bretten Groote Braak PMA
Bretten Groote Braak PMA
Vr'aterland IVWA
Lutkemeerpolder JBL
Bretten Groote Braak PMA
Bretten Groote Braak PMA
Bretten Groote Braak PMA
Bretten Groote Braak PMA

Houtrak PTA
Lutkemeerpolder JBL
Penbos A.G.M. Buhr med Ruud Vlek
Ouderkerkerplas AST

Hourrak PTA
Polder Udoom JJB :

Natuurontwikkelingsgebied De Kinsel JJB

NO

N

w

gehoord

gehoord

I
2
.,

t7
I
4
2

6

enkele

5
)
I
I

)
I
4
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23-03-97
07-04-97
Zilverplevier
10-05-97
Bonte Strandloper
2943-97
3t-03-97
18-04-97
Kemphaan
05-03-97
t4-03-97
0644-97
1244-97
t2-04-97
2744-9',1
Bo§e
t6-03-97
29-03-97
Houtsnip
1643-97
2t43-97
ÍJslandse Grutto
3143-97
Regennulp
0l-05-97
Zwarte Ruiter
t2-03-97
t244-97
t8-04-97
Groenpootruiter
t3-03-97
t2-04-97
t8-04-97
24-04-97

0t-05-97
01-05-97
03-05-97
l0-05-97
19-05-97
Witgatje
t7-04-97
18-04-97
18-04-97

10000
)

Marken CCR
Excursiepad A'damse Bos PMA

N Polder lJdoorn Bernd de Bruin med JJB JJB

Waterland WWA
Marken WWA
De Kinsel rilWA

Ma Braunpad PMA
Osdorper Binnenpolder PTA
Groengebied Amstelland JOE
Ouderkerkerplas ïlSC
Polder IJdoorn JJB

Natrurontwikkelingsgebied De Kinsel JJB

De Hoge Dijk WSC
Poppendammergouw ïVWA

De Hoge Dijk WSC
\Vestgaarde JBL

Marken WIYA

NO BarnegatJJB

Houtrak PTA
Holendrechter en Bullewijkerpolder WSC
De Kinsel ïVWA

Diemerzeedijk EBR
Polder IJdoorn JJB

Ma Braunpad PMA
Udoorn thv Durgerdam PTA
Polder Udoom IJB
Natuurontw. De Kinsel JJB

Polder Udoorn JJB
Polder lJdoom Bernd de Bruin med JJB

Hornweg TDI

Lutkemeerpolder IBL
Osdorper Binnenpolder PTA
Ma Braunpad PMA

31

8

5

J
7

5

l8
8

55

60

1

I
1

N

I
1

I
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2144-97
26-M-97
Bosruiter
03-05-97
034s-97
t6-05-97
Steenloper
27-M-q|
ZwaÉkopmeeuw
2044-n
Dwergmeeuw
01-05-97
03-05-97
t0-05-97
de Bruin med JJB.

Visdief
044-n
Koekoek
2644-97
2644-97
Gierzwaluw
tt-M-97
Bakker via R. Vlek
Draaihals
2744-97
JSM
Oeverzwaluw
to4+97
PMA
Boerenzwaluw
30-03-97
Huiszwaluw
t643-97
Boompieper
1344-97
l{aterpieper
07-04-97
Gele Kwikstaart
0244-97
Rouwkwilistaart
2343-97
Nachtegaal
23-04-97

I
7

I
I
5

I

2

I
7
6

Lutkemeerpolder JBL
Hornweg TDI

Polder Udoorn JJB

De Kinsel JJB

De Kinscl WWA

Polder Udoom JJB

fu oolzuivering Westpoort TDI

Kinselmeer JJB

Ringweg A'dam Noord JJB
Polder Udoom in kokmeeuwkolonie Bemd

A-4iGeniedljk eerste waarneming PTA

De Hoge Diik AST
Braak/Gemaal Rijnland PTA

Weesperplein eemte waameming losee

Vljfhoek Ricardo van Wijk med. Joop Stam

Excursiepad A'damse Bos eerste waarneming

Artis eerste waameming WWA

Durgerdam eerste waamcming FVO

Diemerzeedijk EBR

Excursiepad laatste waarneming PMA

Houtrak eerste waameming PTA

Marken CCR

De Heuvel Sloterpark eerste waarneming

2

I
)

2

l0

I

I

I

8

4

I

7

z

t
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PMA
Blauwborst
30-03-97
30-03-97
Zwaíe Roodstaart
t4-03-97
Gekraagde Roodstaart
r8-o4-97
Paapje
2644-97
2744-97
11{5-97
Tapuit
24-04-97
PTA
Befliister
0644-97
26-04-97
2744-97
Kramsvogel
26-04-97
Koperwiek
tt-o4-97
Grote Liister
tl44-97
Sprinkhann"anger
t3-04-97
Snor
20-o5-n
Rietzanger
07-04-97
Bosrietzanger
2244-9'1
ming PTA
Kleine Karekiet
t8-04-97
Grote Karekiet
15-05-97
23-05-97
23-05-97

Spotvogel
l7-05-9',1
Braamsluiper

1

2

I

I

I
I
I

2

Gaasperzoom WSC
Bretten MCA PTA de eerste waamemingen

Porunuiden ecrste waameming PTA

Brcnen MCA eerste waameming PTA

Noordzeeweg TDI
Weiland Meezicht A'damse Bos TLE
Homweg thv Nissan PMA

Ildoom thv Durgerdam eerste waameming

Diemerzeeddk CCR
DiemerueedijUVljfhoek WWA
Diemerzeedijk TLE

Fort Nigtevecht laatste waameming AST

Koenenkade laatste waameming PMA

Koenenkade PMA

Boezemgebied eerste waameming PMA

Polder Udoorn Bernd de Bruin med JJB JJB

Gemaal/Bretten eerste waameming PTA

Westzijde VTC De Bretten eerste waame-

Bretten MCA eerste waameming PTA

De Hoge Dijk heeft 3 weken gezongen WSC
Ouderkerkerplas AST
De Hoge Dijk AST

Gaasperplas eerste waameming AST

1

16

J

4

gehoord

I

I

1

2

1

)
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2t-04-97
miry PTA
Grasmus
1744-97
Tuinfluiter
02-05-97
JBL
Fluiter
l 6-05-97
t945-97
Tjiftjaf
03-03-97

03-03-97
03-03-97
Fitis
L7-03-97
Goudhaantje
30-03-97

DCO
26-04-97
Grauwe Vliegenvanger
0 l -05-97
PTA
Bonte Vliegenvanger
12-04-97
25.04-97
26-04-97
27-04-97
l5-0-5-97
Baardmannetje
06-03-97
22-03-97
3 I -03-97

08-04-97
t244-91
03-05-97
Boomklever
01-03-97
27-03-97
30-03-97
0644-97
wwA
1t-04-97

I
gehoord
gehoord

2

I

I

I

Oostzijde VTC De Bretten eerste waame-

Braak eerste waarneming PTA

Boezemgebied Halfweg eerste waarneming

Eerste bos A'damse Bos PMA
Kleine speelvijver A'damse Bos PMA

Spaamwoude/Halfweg PTA
Diemerzeedijk/Vijft oek WWA
Excursiepad PMA de eerste waarnemingen

Gemaal/Braak eerste waarneming PTA

VTC Eldorado Middelpolder Amstelveen

Fort Nigtevecht zingend AST

Crayestein/Machineweg eerste waameming

Westgaarde JBL
Westgaarde JBL
Diemerzeedijk + N Zijlmans W'WA
Westgaarde JBL
Dienrerzeedijk AJA

Excursiepad A'damse Bos PTA
Gouwzee/Waterland oost PTA
Bretten/Braak PTA
Bretten Groote Braak PMA
Polder Udoorn JJB

Polder Udoorn JJB

J. vd Berghweg JBL
Middelste Bos A'damse Bos gehoord PMA
Artis gehoord WWA
Gemaal Ringvaart A'damse Bos gehoord

Laatste Bos A'damse Bos gehoord PMA

I
0
0
I

0
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t9-05-97
Buidelmees
30-03-97
t344-97
23-04-97
tt-05-97
t3-05-97
1s-05-97
l6-05-97
Keep
03-03-97
03-03-97
04-03-97
DCO
16{3-97
2443-97
Barmsijs
0343-97
1243-97
24-03-97
Witkeelgors
03-05-97

1

)
I
0
)
I
I
0

2
7

3

I
25

Flevopark PDE

Diemerzeedijk N Zijlmans med R. Vlek RVL
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Ontvangen literatuur zoaer 1997

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

S. Braaksma, De dierenwereld van Marken. Natura 1959, no. 5 p. 58-63.
Noemt enkele zoogdiersoorten die het eiland hebben gekoloniseerd sedert de
aanleg van de dijk met het vasteland. Braaksma vergeldkt daarnaast de broedvo-
gel-onderzoeken van Op de Coul (1931), Resoort (1943) en Swart (1958) met zijn
eigen vogel-inventarisaties uit de jaren 1954-1958. Zo noteerde Braaksma
aanzienlijke schommelingen in het aanral op Marken broedende Gele Kwikstaar-
ten: ;ll5 p. in 1954, +100 p. in 1956 en t40 p. in 1958. Kom daar nu eens
om.

P. de Droog, Brief over een slaapplaats van Halsbandparkieten, Valkpar-
kieten en Alexanderparkieten in het Van Zutphenpark in Amster-
dam-Osdorp, zomer 1997.
Deze slaapplaats, waarop 370 Halsbandparkieten werden geteld, was in gebruik
vanaf begin augustus. Op 20 augustus werden hier tevens 75 Valkparkieten
geteld. Ook zijn er 4 of meer Alexanderparkieten aanwezig. Het aantal Halsband-
parkieten is het hoogsrc aanral tot nu toe in de regio getelde. De laatsre telling
van een slaapplaats op het Koningin \[ilhelminaplein, Slotervaart op 9 dec. 1996
leverde 320 ex. op @utch Birding 19, 1: 40). Eerdere maxima waren 156 ex, in
het Rembrandtpark op I dec. 1994 en 210 ex. op 26 nov. 1995 in de NW-hoek
van de Sloterplas (Edelaar, Vlek & Keijl, archief VWGA). De populatie op de
slaapplaats in Amsterdam-West is dus in 2,5 jaar ook bijna 2,5 keer groter
geworden.

J.J. Frieswijk & H. Bresser, Het vertrek van Spreeuwen van de sociale
slaapplaats. De Levende Naruur jrg. 64, af7.5, mei 1961 pp. IOZ-llZ.
Verslag van een onderzoek naar het groepsgewijs overnachten van Spreeuwen, op
een slaapplaats aan de Hobbemakade te Amsterdam, zomer en najaar 1955. Deze
slaaplaats werd door gemeentewerklieden met vuurwerk verdreven.
Andere slaapplaatsen waren er toendertijd bij het victoria-hotel aan de prins
Hendrikkade, bij het Iftuithuis te Halfweg, aan de Amsteldijk en de Diemerzee-
dijk, in het Sarphatipark en op de begraafolaars Vredenhof.
Eerder onderzocht het district Amsterdam van de N.J.N. de slaaptrek van vogels
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rond Amsterdam (vgl. het N.J.N.-rapport Slaaptrek 1951, Amsterdam 1952)

J.J. Frieswijk & F.J. Smith, Albinistische merels. Narura juni 1966, nr.
6, p.70-71.
In de Hortus Botanicus bevond zich medio jaren zestig een partieel-albinistische
merel (met foto).

Groengebied Amstelland, Kaart van de Toekomstige situatie (2005).

W. Heitmans (m.m.v. J. Sevenster en H. Slabbekoorn), Inline distance
skating and bird-watching during the \Vaterland-East tour. Inter-
net-publicatie, juni 1997. Met appendix: Asphalt cadavers, en een
Epiloog:
The IJ lake under threat of the expansion politics of the corporarion of
Amsterdam.
Beschrijft een vogel-excursie op skeelers door Waterland-Oost, waarbij men
zonder optische apparatuur zo'n 100 vogelsoorten zou kunnen zien. De zeer
talrilike Grutto's zijn nauwelijks bang voor rolschaatsers en kunnen tot op 4 à 5

meter worden benaderd, zolang als je in beweging bllift. Als je geluk hebt zie je
' the rare peregrine from a small breeding population in Fkvoland'(!). Auteur
waarschuwt de tocht te maken vóór de aanleg van Uburg. In de Epilogue een
verslag van het Umeer-referendum voor de groenbewuste rolschaatser: 'The fight
for nature always takes place on a steep incline with the queen of hearts of Alice
in Wonderland as referee". Het referendum, waarin een meerderheid zich tegen
aanleg van Uburg uitsprak, werd nl. verloren door de tussentijdse verhoging van
het aantal vereiste tegen-stemmen.

H. Kamp, Vogelen. De Volkskrant 3 juni 1997.
Over de vogelaarslevensvisie van VWGA-leden Bert en Mineke Kamp

P.J. Marcus, Brief aan Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
(CDNA) over de twijfelachtige status van de Amsterdamse Rotskruiper
(Buitenveldert, nov. 1989-april 1990 en nov. 1990-april 1991).
Marcus vraagt zich af of de CDNA-argumenten m.b.t. de wilde status van de
Amsterdamse Rotskruiper deugdelijk zijn en op nader onderzoek door de CDNA
stoelen. Volgens de Algemene Inspectiedienst AID te Schiphol is de vogel met
100% zekerheid ontsnapt uit een vogeltransport afkomstig uit Hongkong (vgl.
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Gierzwaluw 33 nr.3, 1995: ll0-lll). Dit was terzelfder tijd bekend bij C.S.
Roselaar van het Zoölogisch Museum Amsterdam, die de AlD-inspecteurs
onderricht in vogelherkenning, bij H. Peeters van Vogelbescherming Nederland,
actief in bestrijding van illegale vogelhandel, en bij een journalist van de
Telegraaf, die dit toendertijd ter kennis van DBA-kringen heeft gebracht. De
mededeling is jarenlang door de CDNA genegeerd en niet terstond geverifreerd,
toen het nog kon. Nieuemin betreft het hier het enige door de CDNA aanvaar-
baar beschouwde geval van de Rotskruiper in Nederland.
Pas in Dutch Birding 19e jrg. nr.3, 1997: 111 reageert de CDNA op deze
'aanhoudende geruchten'(de mededeling is met de beschikbare documentatie aan
het CDNA-archief toegezonden). Tot dan waren de reacties uit CDNA-kring
overwegend emotioneel, geïrriteerd en zelfs agressief wanneer men dit twijfel-
achtige unicum op de Nederlandse avifaunistische lijst ter discussie waagde te
stellen. De CDNA noemt vijf argumenten waarom vastgehouden wordt aan de
wilde starus van de vogel: l. ontbreken van beschrijving en foto van ontsnapte
vogels, 2. mogelijke verwarring met massaal (?) gei'mporteerde Waterroodstaart
Rhyacornis fuliginosus 3. onbekendheid van Rotskruiper als kooivogel 4. een
aanvaard geval van een Rotskruiper te Heist, Vlaanderen op 5 nov. 1989 en 5. de
terugkeer van de vogel de volgende winter.
Goedbeschouwd ondersteunt geen van deze argumenten op een onderling logische
en positieve wijze de wilde status van de Amsterdamse Rotskruiper. De bewering
dat door de gehele kring van aviculturisten én AlD-inspecteurs de Waterrood-
staart uit Azië 'Rotskruiper' genoemd, wordt (terwijl de gelijkenis gering is) is op
de mededeling van één vogelkooihouder gebaseerd. Volgens C.S. Roselaar wordt
in principe aantrekkelijk gekleurd gevogelte vanuit de Derde Wereld getranspor-
teerd en verhandeld, ongeacht de geschiktheid als kooivogel. De verscheidene
meldingen in 1989/90 van Roskruipers in Nederland (Castricum, Amsterdam,
Utrecht) en Vlaanderen zouden alle met de zes Schiphol-escapes in verband
kunnen staan. Het ogenschijnlijk sterke vijfde argument overziet de mogelijkheid
dat de tweede overwintering ook één der ontsnapte vogels zou kunnen betreffen
(dezelfde of een andere).

M. Melchers, M. Soesbergen & C.M. Neckheim, Dierenleven rond het
Haarlemmerplein. Ons Amsterdam 49e jrg. nr. 7/8 juli/aug. 1997.
Speciale aflevering 'Dieren in Amsterdam'.
"De eerste Amsterdamse Futen werden in 1976 gesignaleerd aan de Nassaukade
en pas in 1989 broedden de eerste Meerkoeten binnen de Singelgracht'. Onzeker
is of Kuifeend, Spooogel en Fluiter gebroed hebben in en rond het Westerpark.
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J.G. Nieuwendijk, Zoo was Artis zo is Artis. Amsterdam : Uitg. J.H. de

Bussy, 1970.
Op 18 mei 1840 onwing Artis een opgezet exemplaar van de Reuzenalk Pinguï
nus impennis. Het werd verkregen via G. A. Frank, een handelaar in naturalieën
te Amsterdam (vgl. p. 28). Vier jaar later was de soort uitgeroeid (vgl. Ibis 3,
186l: 374-399, BWP IV: 207). Dit? exemplaar is nog steeds in het bezit van het
Zoölogisch Museum Amsterdam (vgl. foto in Ardea 66: 60), dat ook nog een ei
van de soort heeft. Het vermoeden bestaat dat de vogel verzameld is rond 1810
door Franse walvisvaarders op Funk Island, nabij Newfoundland (med. C.S.
Roselaar). Een tweede exemplaar vroeger in het bezit van het Zoölogisch
Museum werd geruild. Er is één Nederlandse vondst van een skelet van de
Reuzenalk, uit een opgraving van een Romeinse nederzetting bij Velsen, daterend
uit de eerste eeuw na Christus (Van Wijngaarden-Bakker, Ardea 66, 1978 nr.
r-2).

K. Osinga & J. Osinga, Het 'Vrije Vogelreservaat' te Holysloot. Natura
oktober L97L p. 142-144.

J. Reijnders, De nachtrust van spreeuwen. Natura juli/aug. 1962 rr. 7 p.
91.
Over de Spreeuwenslaapplaats in en bij het C.S. en in een hangar op Schiphol.
Volgens Reijnders is beschutting en verwarming een belangrijker motief van
Spreeuwen bij de keuze van hun slaapplaats dan verlichting.

J.E. Sluiters, Natuurschoon om Amsterdam. Artikelenserie in 'In weer en

wind' jrg. 6,7 en8, 1942-1944.
afl. I: De Groot-Duivendrechtse Polder en de veenderij 'De Toekomst'. In weer
en wind jrg.6 nr. 8, aug. 1942p. 186-190.
afl. II: Rond de Rondehoep. In weer en wind jrg. 6 nr. 10, oct. 1942 p.221-223
afl. III: Het land der zwarte aarde. De grote Upolder. In weer en wind jrg. 6 nr.
l?, dec. 1942 p.272-277.
aÍI. IV: De schoonheid van de opspuitterreinen. Het Oostzanergat en de
Rothoek. In weer en wind jrg. 7 nr. 5, mei 1943 p. 99-104.
afl. V: Waterland; Iangs het IJsselmeer. In weer en wind jrg. 8 nr. 2, febr. 1944
p.27-32.
afl. VI: De Botshol. In weer en wind jrg. 8 nr. 4, juni 1944 p. 71-75.
afl. VII: Langs de Liede en de Mooie Nel. kr weer en wind jrg. 8 nr. 7, sept.
1944 p. 130-133.
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R. van der Vliet, lnventarisatie Diemerzeedijk L997 .

Vogel-inventarisatie in opdracht van het Rijksinstituut voor Zoetwater Aquatolo-
gie RZA te Lelystad. In totaal werden 49 soorten broedvogels vastgesteld. I p.
Ransuil, I p. Bruine Kiek, 7 p. Spotvogel, 6 p. Braamsluiper, 7 p. Matkop, I p.
Buidelmees. Geen broedgevallen van Grauwe Gans en \Vaterral, die in 1994 nog
wel broedend werden vastgesteld. Dit is waarschijnlijk de laatste inventarisatie
waarbij de rijke zangvogelpopulatie van de verruigde vuilstort en gifbelt kon
worden vastgesteld.

Prof. dr. K.H. Voous, Brief d.d. 22 aug. L997 over waarnemingen van
Lachsterns in Nederland.
'In de jaren rond 1938 zagen en vooral hoorden Henk van der Lee en ik in
augustus aWd eenzame Lachsterns over en langs de Watergraafsmeer vliegen,
altijd richting west-zuid-west. Ik heb daar geen aantekening van gemaakt."

S. Wittekamp, De eindeloze vlucht van de Gierzwaluw. Z, Amsterdams
magazine (daklozenkrant) jrg. 3, juli 1997 p.22-23.

N. Zijlmans, Overuicht voorkomen Kemphaan in Waterland-Oost 1997.
Vanaf 3e week april grote groepen: 141 ex. in de Blijkmeer op20.4, ll0 ex. in
de Belmermeer op 27.4, op 3 mei 230 aanhet Barnegat. Yanaf 2e helft mei tot
eind juni nog max. 10, w.o. 4 mannetjes op I juni.

N. Zijlmans, Overzicht van broedgevallen van roofuogels in de regio
Amsterdam in 1997.
Documenteert broedgevallen van 4-5 p. Buizerds (wv.2 A'dam-Noord, I in
Waterland, l-2 p. bij de MuiderbruC), 4-5 p, Havik (Waterland, Diemen,
Muiden, Tuindorp-Oostzaan?),4 p. Sperwers (3 p. A'dam-Noord, I p. Overdie-
men) en I p. Boomvalk @ioolzuivering Noord).

N. Zijlmans, Ovenicht van vlinderwaarnemingen in de regio Amsterdam
1997.
Overzicht van 14 soorten waargenomen dagvlinders. (Vgl. De Gierzwaluw 34, 3:
35 en 35, 2: l9).

N. Zijlmans, foto's van vogelleven in en om Amsterdam in 1997
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o.m. 2e nest van Buidelmees Grore lJpolder op 17.5, Grote Karekiet zingend
Hoge Dijk en I p. Krooneend in de Ouderkerkerplas op 31.5, Kleine Zilverreiger
op I juni Hornweg ]il. Havengebied (l0e geval in regio), vondst van le jaars m.
Kruisbek in de Quellijnstraar op 1.6, op 21.6 Kemphaan aan Barnegat, juv.
Buizerd op nest A'dam-Noord 22.6, Gele Kwik zingend Blijkmeer 28.6, juv. Kl.
Plevier aan plasje bij Udoorn op 4.7, br. Huiszwaluw Blijkmeer op 5.7,
Boomvalk met prooi Rioolz. Noord en Sperwer groot donsjong op nest te
Schellingwoude op 19.7 en 3 van 4 grote juv. op 27.7, Dodaars met 4 pulli
W.Havengebied op 27.7, Bosrietzanger D'zeedijk 28.7 enjuv. Boomvalk nog op
nest Venserweg, Diemen-z. op l0 augustus. witkoppige StaarÍnee op 16 aug,
Diemerzeedljk.

Ringterugmelding. De in de vorige aflevering van deze rubriek gemelde dode
Kerkuil (Overdiemen, 23 febr. 1997; n coll. ZMA) was op 7 febr. 1997 losgela-
ten uit een vogelasiel te Essen, provincie Antwerpen (med. Belgische ringcentra-
le, via G. van Duin).

Overige correspondentie. Brieven van mevr. G. Boomhouwer (Vogel- en
Natuurwacht Z. Flevoland), mevr. C. Constandse, C. Crommelin, P.J.T. Derks,
G. van Duin §ogel Overleg Diemen, met beschrijving van een Roodkraaggors
hnotrichia capensis, midden jaren zeventig aanwezig aan de Udijk, Amsterdam),
C.A. van Ee @loemfontein, m.b.t. broedgevallen van de Griel in het Heemsker-
kerduin vóór de Tweede Wereldoorlog), M. Robb @xtremadura, Spar{e), J.
Rooth (Utrecht), C.S. Roselaar (ZMA) en R. van der Vliet Qloevelaken).

II. Mlieuberichten over de regio

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdam) nr. 2, mei 1997 .

- Geen referendum over Afrikahaven. De Raad van State gaf de gemeente
toestemming te starten met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de
Afrikahaven. Het waardevolle gebied rond Ruigoord gaat daarvoor op de schop.
- Uburg-referendum gewonnen en verloren. Een werkgroep lJburg ziet toe op
natuurcompensatie en de sanering van de Diemerzeedijk.

Noord Hollands Milieu 97 (Milieufederatie Noord-Holland) nr. 2, juni
199'.1.
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- Discussie over de Noord-Zuidlijn. Het is volgens het Millieucentrum A'dam
inconsequent parkeergarages op de metro te bouwen.

Rijkswaterstaat: Vliegveld in Markermeer niet mogelUk. NRC Handels-
blad 13 sept. 1997 p. 1.

Het risico van fatale botsingen tussen vliegtuigen en vogels is hier onaanvaard-
baar groot. Ook op de Maasvlakte zou een veel
hogere vogelmassa aanwezig zijn dan op Schiphol. De derde optie: een vliegveld
in zee zou dertig miljard gulden kosten en op zijn vroegst n 2017 in gebruik
genomen kunnen worden. Het nieuwste idee is nu een vliegveld in West-Brabant.

De Smient (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) nr. 7,
juni 1997.
- Nieuwe luchthavenlokaties en vogelaanvaringsproblematiek. Vogeldeskundigen
wijzen aanleg van tweede luchthaven op waterlokaties af.

De Smient nr. 8, aug. 1997.
- Plezierjacht op Schiphol wordt beëindigd

H. Smits, De Diemerzeedijk, een verraderlijk natuurgebied wordt inge-
pakt. Vrij Nederland 21juni 1997, p. 14-15.
Geschat.wordt dat de Diemerbuitenpolder I miljoen kubieke meter huisvuil en
2,5 miljoen kubieke meter puin bevat. De hoeveelheid ernstig vervuilde grond
wordt geraamd op anderhalf miljoen kuub.

III. Ontvangen regionale vogeltlidschriften juli-aug. 1997

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jrC. 26 nr. 2, juni 1997.
- Waarnemingen in Twente ím mei 1997. In maart totaal slechts 80 Kraanvogels,
m.n. 1e decade maart. l0 Wiwleugelsrerns in de Engbertsdijksvenen medio mei.
Verder Noordse Stern op 30.4, Roodkeelpieper op 3.5, Roodkopklauwier op l1
mei, en Noordse Nachtegaal van 12 tot 20 mei te Denekamp.

Fltls (VWG Zuid Kennemerland) jrg. 33 rlr. 2, alug. 1997.
- Een jaar vogeltellingen bij Kennemermeer en Zuidpier. In 1996 bij het
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KcrrncnrcrrnccÍ 2 p. Klcinc cn I p. Bontbckplevier (*l p. brj ZuirJpier),2 p.
KuiÍIeeuwerik en 6 p. Graspieper. Totaal werden 129 soorten waargenomen, wv.
91 aan het Kennemermeer.
- Broedvogelinventarisatie van landgoederen Caprera en Schapenduinen. I p.
Bosuil, I p. Sperwer (1991), I p. Houtsnip, I p. \Yielewaal (1991).
- Fitisinterview 6: Bert Jan Bol, Ransuilliefhebber in hart en nieren. Roofvoge-
londerzoeker Bol nam eind jaren '80 het controleren van nestkasten over van
Joop Buker. Van Buker erfde hij 'een tik voor roofvogels'. Door uitbreiding van
het aantal nestkasten verdubbelde het aantal paren Torenvalken in de Haarlem-
mermeer van 30 p. naar 50 paren. Bol wil populatietrends echter over meerdere
muizencycli volgen. Ervaren Torenvalken laten zich moeilijk vangen: "7a'n beest
is hartstikke slim', maar Ransuilen laten zich helemaal geen 2e keer vangen.
Max. 6Vo van de jonge Torerrvalken doet mee aan het volgende broedseizoen irr
het eigen gebied. Daartegenover is er ook influx van Belgische Torenvalken. Bol
controleerde in 1997 20 Sperwernesten in de(?) regio.
- Eerste aankomstdata zomervogels 1996. Boomvalk op 30 maart Duin en
Kruidberg. Fluiter op 14 april te Heemstede.
- Nazomertelling van Nijlganzen. Nieuw record:537 ex.,80 meer dan een jaar
eerder. Mogelijk influx van ruiende vogels.
- Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland. Nieuwe soort voor deze regio en
voor N.-Holland is de Middelste Bonte Specht, ontdekt door Leon Edelaar bij
Huis Te Vogelenzang op 3 mei. De vogel bleef tot 19 mei.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l7e
jrg. nr. 2, juli 1997.
- De Patrijs in de polder'Het Grootslag' bij Andijk (atlasbl. l5-31). Hier 2-3 p.
per 100 ha. Na halvering van de stand t.o.v. de jaren zestig is er stabilisatie en
mogelijk licht herstel.
- De Kwak in West-Friesland in 1996. Mogelijk broedgeval in de Lutjebroeker-
weel 1996. Waarnemingen van paar en juv.
- De Grote Zaagbek nieuw als broedvogel? Over zomerwaarnemingen van
groepje Grote Zaagbekken langs de Diemerzeedijk.
- Lepelaars op pleisterplaatsen in Midden Noord-Holland. Max. tot 100 ex. in
augustus, vrnl. van de Waddeneilanden.
- Halsbanden en pootringen bij zwanen en ganzen. Overzicht van de verschillende
merktekens,
- Bijzondere waarnemingen febr.-mei 1997. Steenarend op 1 maart boven de
Weelen (loco?). 54 Rouwkwikken bij Rioolzuiveringsinstallaties op Texel, 22
maart. Op I mei een Grote Trap over Den Helder. Op 15 mei een groep van 20
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Noordse Gele Kwikken op Marken. Bij het Schouw, Waterland 2 p. Roeken; dit
is de 2e kolonie van deze soort boven het Noordzeekanaal. Rariteiten in N.Hol-
land waren op 4 mei de Spaanse Mus op Texel en de Zwartkopgors te Den
Helder, en een Daurische Kauw blj het Amstelmeer, op 8 mei.

De Grauwe Crans (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 13 m.2,
juli 1997.
- Eerste voorjaarswaarnemingen 1997. Yroeg waren Regenwulp 2x op 12 maart
en Draaihals op 6 april. Late doorkomst van Snor, Braamsluiper, Bosrietzanger
en Zomertortel. Elders in dit nummer wordt een Bonte Vliegenvanger gemeld 15
jan. L997 te Lelystad (er is een eerdere winterwaarneming 14 febr. 1966
Zutphen; AvN 1970: 84).
- Zoogdieren-inventarisatie in Flevoland. Eggenhuizen & de Wijs verzoeken om
zoogdierwaarnemingen m.b.t. 26 soorten.
- Avifauna Z.Flevoland. Gieren ontdekken de OVP: 2 Zwarte Gieren geclaimd
op 20 mei; op 25 mei een overtrekkende Lammergier. 25 p. Kluten broedden bij
de Stichtse brug. Waarnemingen van Roodpootvalk, Kwartelkoning, Witwang-
stern, Poelruiter, Steltkluut, Roodkeelpieper en Roodgesterde Blauwborst. Nog
steeds Kuifleeuweriken op 6 plekken in Lelystad. 4 broedgevallen van Grauwe
Klauwier (llorsterwold, OVP, Torenvalkweg, paddenpoel Reigersrocht) en 3
territoria van Gr. Karekiet. In het Pampushout en het Horsterwold zongen
Krekelzangers. In het Horsterwold een niet broedend paar Raven. 2 p. Roeken
houden stand in het Beginbos in Almere.

De Grauwe Crors (Avifauna Groningen) jrg.25 nr. 1, mei 1997.
- Grauwe Klauwieren in Westerwolde, Z.O.Groningen. Broedt pas sedert 1984 in
de prov. Groningen. h 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.
- rí[aarnemingen. Nieuwe soort voor Groningen: de Middelste Bonte Specht,
verbleef van 25 dec.'96-5 jan. '97 bij Ter Apel.
Eveneens nieuw voor Groningen was een Izabelklauwier, 8 dec. 1996 Lauwer-
smeer; later aan de Friese kant. De 4e voor Nederland.

De Grauwe Crors (Avifauna Groningen) jrg. 25 nr. 2, juli 1997.
- Slaapplaatsen van Aalscholvers in Groningen en Drenthe.
- Prooikeuze van Bruine Kiekendieven in Groningen in 1996. Naast kleine
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zangvogels, ook grotere non-passerifonnes, w.o. Waterral en Kwartel. Naast 5
zoogdieren lx een Brasem.
- De Boomvalk in de prov. Groningen. 16 waarschijnlijke en 8 zekere broedge-
vallen.
- Verslag van provinciale Big Day 10 mei 1997. Het winnende team haalde 131
soorten, een tweede team 12,1 soorten.
- Waarnemingen winter 1997. Zwarte Rotgans in januari en max. 15 Dwerggan-
zen in de Anjumerkolken. Poelsnip in de Eemshaven 22 maart.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 2le jrg. nr. 3, juni
1997.
- verslag wintervogeltellingen in de Zaanstreek in winters 1994/95 en 1995/96.
Max. 60.000 Smienten en 5 Slechtvalken jan./febr. 1996.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) Zle jrg. nr. 4, aug.
1997.
- Vy'orden broedende Kuifeenden in woonwijken een normaal verschijnsel? 2 p.
met pulli in Zaandamse woonwijk, juni 1997.
- Inventarisatieverslag van de Blauwe Reiger 1997. BU de Hembrug 127 p. en in
Wormerveer 101 p. De 7-aanse populatie is stabiel op 260 p.; er is slechts 6%
teruggang na de winters van 1996 en 1997. Landelijk zou er een 50% achteruit-
gang zijn t.o.v. de 12.000 p. in 1995 (vgl. SOVON-Nieuws 10, 2: 16). Winter-
voedering bij het Coentunnelviaduct helpt de vogels door de winter heen.
- In de Reef overzomerde in juni een jong vrouwtje Slechtvalk; na afwezigheid
betrok het eind juli weer de hoogspanningsmast.
- Onderzoek broedresultaten roofrogels.

Heimans en Thijsse Niewsbrief (Heimans & Thijsse Stichting) nr. 11, juti
1,997.
- Op I I juni j.l. werd het Heimans-diorama in het Zoölogisch Museum heropend.

De Kleine Alk (VWG Alkmaar e.o.) jrg. 15 nr. 2 en 3, september 1997.
- \Veidevogelinventarisatie Bergermeerpolder 199l-1997. Toename van Tureluur,
terugkeer van Zomertaling.
- Broedpoging van de Raaf bij Hargen aan Zee in 1996. Waarneming van 2
baltsende ex. op 3 maart '96, vliegen met nesunateriaal eind maaÍ en vondst van
groot bekleed nest op 14 april. Verdere broedindicaties of aanwezigheid van paar
werden niet vastgesteld.
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- Zeetrekoverzicht januari-maaÍÍ 1997. Op 16 febr. 112.000 Eiders en 62.000
Zw. Zeeëenden >2. Op 6 mt. 1145 Bonte Strandlopers, op l8 mrt. 317 Kluten
en op 19 mrt.3600 Rotganzen >N. 3 Klapeksters uit zeeopL9.3 en 26.3 waren
een novum.
- Waarnemingen jan.-juni 1997. 150-200 Witbuikrotganzen achter de Hondsbos-
sche Zeewering jan. - begin febr. Van jan. t/m le week mrt. verbleven 7-9 juv.
Dwergganzen bij de Abtskolk. Nog steeds Kuifleeuweriken in Alkmaar, zelfs
zingend (8 en 19 mrt,).
Op 30 april/l mei een Hop te Hargen, en op 1 mei een Grauwe Gors (nieuw voor
regio); op l0 mei een Daurische Kauw te Egmond, en terzelfder tijd van 10-17
mei een le zomer Ivoormeeuw tussen Egmond a. Zee en Bergen a. 7,eq op de
17e ook een Baardgrasmus te Egmond. Op 19 mei een mogel[jke Steppebuizerd,
en een Roodkopklauwier aan de Hargerstrandweg op 7 juni.

de Kruisbek (Vogelwacht Utrech$ jrg. 40 nr. 3, juni 1997.
- Kraanvogels in Utrecht van 1980 tot en met 1995. Totaal 1845 ex. waargeno-
men in 16 jaar, wv. drie kwart in het najaar. Het aantal najaarstrekkers dat
gemiddeld pj. over Nederland trekt is )4x groter dan het aantal voorjaarstrek-
kers (resp. 2500 tegen 600 ex.); het najaarsvoorkomen in West-Nederland is het
gevolg van vroege vorstinval in Scandinavië en verdrifting t.g.v. O. en ZO-wind.
Over trektelpost Noordhout vlogen op 5 nov. 1982 225 Kraanvogels, totaal 647
ex. in dat najaar. Topjaar voor Nederland blijft najaar 1982 met 25.000 doortrek-
kende Kraanvogels. Goede voorjaarstrek was er in maart 1980 en maart 1995. De
topdag viel in 1995 op ll maart: zes groepen met in totaal 278 vogels in de
provincie Utrecht.
- Roeken massaal op de vlucht in ZW-Utrecht, Bij het verkeersknooppunt
Oudenrijn werd een populierenbosje waarin 50 p. broedden gekapt. Na verlating
van jarenlange Roekenkolonie bij Achthoven, gem. Montfoort (80-100 p.) nu drie
nieuwe kolonies blj Usselstein en de Meern met tezamen 160 p. Nieuwe vestigin-
gen en dispersie van de Roek richting het westen wordt bevorderd door het
kappen van nestbomen.
- Veldwaarnemingen in het Utrechtse, najaar/winter/voorjaar 1997, Een Pallas'
Boszanger bij Haastrecht in de Lopikerwaard op 8 nov. Een late onvolwassen
Grauwe Klauwier op 24 nov. in Nieuwegein. Vanaf I januari een Middelste
Bonte Specht op de Grebbeberg. Zo'n 125 Taigarietganzen, m.n. in de eerste
helft van januari (w.o. 20 ex. in de Botshol, 3 jan.). Roodhalsgans in de Eempol-
der op 20.I . en 2x Rode Wouw in januari.

Meerkoet (Natuur- en milieufederatie Wierhaven) 1996 nr. 4
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- Broedvogelinventarisatie van de bossen in de wieringermeer (Robbenoordbos en
Dijkgasbos).ls p. Zwarte Mees, 9 p. Wielewaal, 8 p. Fluiter, 2 p. Vuurgoud-
haan, 5 p. Appelvink. De Bosuilstand is gecrashed van 13 p. naar I p. (t.g.v.
Havik?).
- vlinderwaarnemingen in 1996. o.m. enkele oranje Luzernevlinders eind
augustus en begin september.
- Verslag Falsterbo-excursie 16-22 september 1995.
- Meeuwen in de winter rond Medemblik, dl. II. Met name over Stormmeeuwen.

De Skor (Vogelwer§roep Texel) jrg. 16 nr. 3, juli 1997.
- Vogelwaarnemingen op Texel, april-mei 1997. Medio april zo'n 350 Middelste
Zaagbekken langs Texels oostkust. Een Hop op 27 aprrl, een Kwak in Den Burg
op de 29e en een Draaihals op 4 mei. Op 5 mei werd door Marion de Graaf in de
tuin van het Texel Birdwatching center een spaanse Mus ontdekt (nieuwe soort
voor Nederland); de vogel verbleef tot l0 mei. Op 12 mei een groep van 13
Morinellen bij de Hollandse Weg. In totaal 27 Gierzwaluwen geteld op 17 mei te
Den Burg en De Waal. Nestvondst van ongepaard m. Buidelmees in de Geul. tn
de derde week van mei een Witvleugelstern in de Muy (5e voor Texel). Eind mei
een Kleine Vliegenvanger in de tuintjes, en op de 29e een Roodhalsgans nabij de
Schans. Tenminste 8 doortrekkende Gr. Klauwieren. Vroege zomerinflux van
Kruisbek: eind mei al 20 ex.in de Dennen, later zo'n 50; in de Dennen werd ook
5x in april en mei een Appelvink gezien. In mei en juni een Koereiger bij Den
Hoorn. Medio juni 3 zingende Roodmussen in de Geul.
- Vliegen vangen. Via telemetrie is het overwinteringsgebied van de Brileider
gelokaliseerd, in wakken in vrijwel compact pakijs in de Beringzee (vgl.
Wetlands International Seaducks Specialist Group Bull. nr. 6, 1996).

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 10e jrg. nr. 2, juni
1997.
- Ganzen en zwanen in de winter van 1995/96. Deze winter met langdurige
strenge vorst bracht meer Wilde Zwanen, Kol- Brand- en Toendrarietganzen
naar ons land.
- Weidevogels vroeger en nu. Over de achteruitgang van onze weidevogels, die in
de gangbare landbouwgebieden gewoon doorgaat.
- Draaihalzen op trek in Nederland. Voorjaarspiek eind april/begin mei m.n. door
verdrifting t.g.v. oostenwind. De najaarstrek is minder geprononceerd. Het aantal
meldingen van Draaihalzen neemt sedert begin jaren negentig af, zo ook de
Scandinavische broedpopulaties.
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- Broedseizoen 1997. In NO-Overijssel is aan de Duitse grens een Roekenkolonie
ontdekt met 1700 nesten.

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helder) l5e jrg. nr. 78, mei lgg7.
- Waamemingslijst november/december 1996. Op 13 november 488 Kleine Alken
langs Callantsoog. Hier ook I Usduiker.

De Tal*eling (Werkgroep Roofuogels Nederland) 5e jrg. nr. 2, juni
1997.
- Winterwaarneming van Grauwe Kiekendief. Na schaatstocht op 27 dec. werd
door Ben Koks een adult vrouwtje Grauwe Kiek opgemerkt nabij Harkstede,
Midden-Groningen. De vogel werd ook op 29 december hier nog waargenomen.
Eerdere wintergevallen zijn alle geschrapt (vgl. SOVON-Atlas, 1987: 162-L63).
- Recente roofoogelliteratuur.
Resultaten van herintroductie van Rode wouw in Groot-Brittannië: minstens 37
p. in Z. Engeland en 16 p. in Schotland @r. Birds 90: 123-138). Slaapplaarsen
van Rode en Zwarte Wouw in de noordelijke Harz: max. 130-200 Rode en 50
Zwarte Vr/ouwen (resp. in najaar/winter en broedtijd). Terugmeldingen uit
Nederland van geringde slechwalken: merendeels jonge scandinavische vogels,
slechts 3 gevallen uit \Y.- en Z.Duitsland (Slechtv. Nwsbr. 2,2). In Zwolle sloeg
een slechtvalk een afgedwaalde Kleine Alk, I nov. 1995. In 1996 broedde een p.
Slechwalk op de kerncentrale van Doel, België (Wielewaal 62: 145). tn Nord-
rhein-Westfalen broedden ll p. succesvol. (Slv. Nwsbr. Z, Z). ln Oostenrijk
herstelde de slechwalkpopulatie tot 130 p. begin jaren '90 (Abh. Zoö1.-Bor. Ges.
ost' 29, 1996). Resultaten van herintroductie van Zeearenden (82 ex. tussen '7i
en '85) op Rlum, Schotland: 8 paren. Na herkolonisatie in jaren '40 is de stand
in sleeswijk-Holstein na terugval in 1982 tot 3 p. toegenomen tot 20 p. in 1997
(vgl. Vogeljaar 45, 3: 134): 25 jongen vlogen uit (Vogelwelt ll7: 341).
Telemetrisch onderzoek aan Zweedse visarenden (3.000 p.) levert twee trekrou-
tes op a) via west-Europa over Gibraltar en b) via Italië en sardinië (Vàr
vàgelvàrld 56, 8: 6). Er broeden t.m. 290 p. in Duitsland, viervoudige toename
in laatste 2A jaar (br. in Beieren vanaf 1992, Z p. 1995). Twee belangrijke
publicaties over de steenarend: een recente poyser-uitgave over schotse steen-
arenden van watson (1997) en een proefschrift over de steenarend in Zwitser-
land, door H. Haller (orn. Beobachter 1996, Beiheft 9). Artikel over roofrogeF
monitoring middels trektellingen in Falsterbo 1986-1995 (om. sveccica 7: zl).
Stukken van D. Woets over Buizerd en Wespendief in de Weerribben e.{oord-
westhoek 22e en 24e jrg.).
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De Tingiaan (Tringa, WVG Schagen e.o.) 20e jrg. nr. 3, juni 1997.
- Jaarverslag archiefcommissie. In juli-aug. 1995 overnachtten20-25 Lachsterns
op bollenland, in 1996 geen.
(in 1997 opnieuw een slaapplaats van max. 28 [,achsterns in aug. aan de Korte
Ruige Weg, tussen Schagen en 't Zand).

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 10e jrg. nr. 3, mei 1997.
Themanummer Kerkuil.
1996 was een topjaar voor de Kerkuil met bijna 1400 broedparen. Het aantal
broedparen was als volgt over de provincies verdeeld: Groningen 58, Friesland
307, Drenthe 203, W.Overijssel 126 en Twente 62, Achterhoek-Noord 52,
Achterhoek en Liemers 72, Veluwe 80, O.Betuwe 17, N.O.Polder 17 en
Flevoland 69, Utrecht en W,Betuwe 11, N.Holland 26, Z.Holland 3, Zeeland
60-70, N.Brabant 158 en Limburg 64.

Vogelnieuws 10ejrg. nr. 4, juni 1997.
- Nieuwkoopse Plassen beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn. Hier is de
grootste Purperreigerkolonie van NW-Europa. Nog in 1980 waren er in de

Nieuwkoopse Plassen 20 p. Woudaapjes.

De Winterlconizg (VWG Castricum) jrg.32 nr. 2, juli 1997.
- Vinkenbaanverslag 1996. Ruim 14.000 vogels geringd van 131 soorten.
Daaronder 982 srcltlopers van 24 soorten.
Tussen de 1400 Grote Barmsljzen werd op 28 nov. een jonge Witstuitbarmsijs
gedetermineerd (met toch wat streepjes over de snrit).
Verder werden 5 Bladkoningen, 2 Pallasjes, 6 Sperwergrasmussen, 3 Grote
Piepers, Groenlandse Tapuit en Waterrietzanger gevangen, plus 1590 Zwarte
Mezen.

II. Ontvangen rapporten.

A. Groenveld, Handleiding voor het monitoren van amfibieen in Neder-
land. Uitg. Samenwerkende organisaties Stichting Reptielen Amfibieën
Vissen Onderzoek Nederland, Amsterdam 1997.

P.L. Meininger & N.D. van Swelm, Biometrisch en ringonderzoek aan
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Steltlopers in de Oosterschelde in het voorjaar van 1984 en 1985.
Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren en Stichting Ornithologisch Station
Voome. Middelburg/Oostvoorne, 1989.
Dit rapport documenteert de eerste vangsten voor Nederland van de Groenlandse
Bonte Strandloper Calidris alpina arctica,
in 1984 en 1985 totaal 7. Deze zijn kleiner dan de continentale en Atlantische
vorm C.a. schinzii, waarvan de continentale representant ook incidenteel in de
Nederlandse Delta broedc nabii Hoek van Holland <1852, op de Beer 1935,
nabij Antwerpen 198l-1983, op de Hooge Platen in de Westerschelde 1984, en
op de Hompelvoet in de Grevelingen 1986-1989.

N.D. van Swelm, Broedvogels Noordelijk Delta-gebied 1991. Een
overzicht van de broedvogels van Beschermde en Staatsnatuurreservaten.
Uitgave Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Zuid-West Sector Natuur.
Verslag van broedvogelinventarisaties van gebieden aan het Hollands
Diep, Haringvliet en Krammer-Volkerak.
O.m. 5 p. Steltkluten op de Slikken van de Heen in 1989, wv. slechts I p. 1 jong
grootbracht. Ook broedgevallen van Steltkluut in 1989 en 1990 op de Dintelse
Gorzen, W. Brabant. Toaal broedden in 1989 12 p. in het gehele Deltagebied, in
1990 en 1991 resp. 7 en 4 p., n 1992 zelfs 14 p. (Meininger er al, Kustbroedvo-
gels in het Deltagebied in 1992 p.15).
In het gehele noordelijke Delta-gebied broedden max. 159 p. Dwergsterns (1992:
Meininger et al. 1993: 43).

Bovenstaande regionale tijdschrifien circuleren in een leesmap, waaryoor tnen
zich kan opgeven bij Henk de Groot, tel. 6414014; ztj zijn op werkdagen ook in te
zien in de Plantagebibliotheek, Plantage Middenlaan 45.
Het archief van de Vl4tGA verzamclt en ontvangt graag rapportages, archivalia,
fotodocumentatie en elders verschenen publicaties over vogek en vogelgebieden in
en om Amsterdam. Het WGA-archief is te raadplegen bij Ruud Vlek, SpuistraaÍ
302 1012 WAmsterdam, tel. 6279024.
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