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REDACTIONEEL

Een goedgevuld nummer deze keer, zowel met tekst als illustraties- De

oproep om meer illustraties in de vorige Gierzwaluw heeft blijkbaar
succes gehad, want bijna alle auteurs zonden illustraties met hun kopij

men. 7a wordt de Gierzwaluw niet alleen leuk om te lezen, maar ook om

naar te kijken, hopen we.
Wat hebben we ditnaal voor u in petto? Om er een paar artikelen uit te

lichten: Gerard Schuitemaker laat zien dat er in elk geval voor één

vogelsoort met succes actie wordt gevoerd in Arnsterdam: de resultaten

van de Gierzwaluwwerkgroep mogen er wezen! Frank Visbeen zet voor

ons uiteen wat er allemaal rondvliegt aan de noordkant van het Amster-

damse Bos, waat de afgelopen jaren altijd grondig is geihventariseerd.

Verder lijkt het erop dat zich een ware polemiek onrwiklcelt hrssen Jan

van der Laan en Ruud Vlek over de Rotskruiper. Wie meer wetenswaar-

digs over deze kwestie te melden heeft laat het de redactie weten.
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VERENIGINGSNIEUWS

CURSUS VOGELHERKENNEN 1998

Ook in 1998 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een Cursus
Vogelherkennen. Gedurende het jaar worden beginnende vogelaars
begeleid bij het leren herkennen van Nederlandse vogels.

De cursus Vogelherkennen begint eind maart en wordt in twee delen
gegeven. Het eerste deel vindt plaats in het voorjaar en bestaat uit vier
theorielessen en vier excursies. De theorielessen vinden telkens plaats op
dinsdag, de excursies op de zondag daarna. In het najaar volgen nog eens

drie avonden en excursies. Deze rweeledige aanpak, maakt het mogelijk
om beginnende vogelaars in één jaar een redelijk volledige introductie in
het herkennen van vogels te geven, door de verschillende seizoenen heen.

De cursus is zodanig opgezÉt dat deelnemers leren om zelfstandig vogels
te herkennen. Tijdens de lesavonden wordt er, onder andere met behulp
van opdrachten, video-opnames en lichtbeelden aandacht besteed aan

zaken die helpen bU het herkennen van vogels. Tijdens de excursies
wordt de cursisten in kleine groepjes de gelegenheid gegeven om hun
kennis in de praktijk te toetsen en aim te scherpen. In het cursusboek kan
de cursist allerlei achtergrondinformatie tenrgvinden, over zaken als
kijkers, vogelgidsen en andere literatuur. Met behulp van de oefeningen
in het werkboek kan de cursist zelf aan de slag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat z-e actief deelnemen aan de

lesavonden en dat ze bereid zijn om ter voorbereiding van iedere les zo'n
I à 2 uur aan huiswerk te besteden.
De cursus vindt doorgang bij voldoende deelname. Voor deelname is het

lidmaatschap van de Vogelwerkgroep Amsterdam vereist. De cursus kost

Í 75,- (inclusief lesmateriaal). De kosten van de cursus en eventueel van
het lidmaatschap var de Vogelwerkgroep (/ 25,-) moeten bij de eerste les
worden voldaan.
Voor deelname kunt u zich opgeven bij Ellen de Bruin, tel. 020 -

624t123.
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LEZINGEN

Op dit moment is er slechts één lezing gepland; overige lezingen worden
in de volgende Gierzwaluw aangekondigd.

- dinsdag 10 februari: Ruud Kampf over Visarenden en vogels in Oman.

Ruud Kampf houdt van reizen en neemt dan steevast zijn camera mee om
alle bijzonderheden, speciaal vogels, te fotograferen.
Voor de pauze toont hij dia's van een ringproject van Visarenden in

voormalig Oost-Duitsland. Hij heeft een tijd meegeholpen met dit project
en kan ons dan ook veel bijzonders tonen en vertellen.

Na de pauze laat hij ons zien v/at hij in Oman gefotografeerd heeft. Veel
mooie plaatjes van landschappen, natuur en vogels, uraaronder dia's van
diverse soorten arenden.

De lezingen worden gegeven in de Plantagoz.aal van het NME-centrum,
Plantage Middenlaan 29 (aanbellen bij het NMB-centrum).
Ze beginnen om 20.00 uur en duren tot oDgeveer 22.00 (vanaf 19.30 is er
koffie/thee).

Edial Dekker
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EXCURSIES

Voor 1998 staat er weer een aantal leuke excursies op het programma.

Tenzij anders vermeld geldt nog altijd:
- vertrekpunt: Stadionplein, tussen de twee Febo's;

- vertrektijd: 8.00u, zorg datje er op tijd bent;
- meenemen: eten, drinkeÍr,voldoendewarme-/regenHeding.

Bij alle excursies wordt voor carpooling gemtgd. Meld je van tevoren
even aan bij Frans van der Veen (tel. 6854695) of bij Huub Loete (tel.

6437397).Zekerbij de langer durende excursies zal er tussen de bedrijven
door zo mogelijk een horeca-gelegenheid worden bezocht.

Tip: noteer de volgende data alvast in je agenda.

Zondag 15 februari: f,'levoland, auto-excursie.
Tijdens dit traditionele rondje Flevoland zal het niet ontbreken aan

roofuogels en watervogels. De bekende observatiepunten anllen deze dag

allemaal worden bezocht.

Zondag 15 maart: Lauwersmeer.
Een uitgestekt gebied met goede plelr*en voor steltlopers. Ook zijn er
veel eenden en ook in deze tijd nog aardig wat ganz,en, waaronder soms

bijzondere sooÍten.

Z*erdag 18 april: de Stulp (Lage Vuursche).
Hier komen vele soorten vogels van bossen voor, zoals mezen en spechten
(ook de Kleine Bonte). Deze excursie zal wet zo lang duren: wij proberen

uiterlijk 2 uur's middags weer in Amsterdam te zijn.

Zaterdag 16 mei: Grebbeberg en Blauwe Kamer.
Voor een aantal vogelsoorten (o.a. uilen, Porseleinhoen, Nachtzwaluw)
kan men het beste 's avonds er op uit treklcen. Dat zullen wij deze keer
dan ook doen: de vertrektijd voor deze excursie is om 6 uur's middags.

Nog steeds blijken veel leden de weg naar het deelnemen aan de excursies
niet te ktrnnen vinden. Dat vogelliefhebbes niet gtaa9 rraaÍ vogels gaan
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kijken lijkt onvoorstelbaar. rWellicht spelen dan ook allerlei praktische
probleempjes een tol, waardoor men verhinderd is. Misschien voelen
sommigen zich ook afgeschrikt door zaken als vertrektijd, duur of opzet

van de excursies. Mocht dit het geval zijn, of heb je nuttige suggesties,
geef het dan even door, zodat er rekening mee kan worden gehouden.

OPROEP: EXCURSIELEIDER GEZOCHT

Na de hiervoor vennelde excursies zal Frans stoppen met het begeleiden.

Daardoor komt er een plaats vrij voor een enthousiaste vogelaar met liefst
flink wat veldervaring, om samen met Huub vanaf juni '98 inhoud te gaan

geven (niet vliegen en fluiten, dat laten wij doen) aan de excursies.

Belangstelling? Bel Huub Loete, tel.6437397|

GEZOCHT: YOGELWAARNEMINGEN IN HET VONDELPARK

In het jubileumboek van de VÏVGA moet een stuk komen over de vogels

in het Vondelpark. De laatste systematisch verlcregen gegevens over
broedvogels zijn gepubliceerd in de Gierzwaluw van 1983. Daarom hier
een verzoek aan mensen die sinds 1982 nog waarnemingen hebben van
broedgevallen, vrn mus tot bosuil, alles is welkom. Maar ook als iemand
een bijzondere incidentele waarneming heeft van passanten buiten de

broedtijd, graag even bellen.

Dana Constandse
Jan van Eyckstaat 32
1077 LN Amsterdam
(020) 676t997
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ADRE§WIJZIGINGEN

P. v.d. Hoven (h)

A. Kam
D. Kamp
J. van der Laan
K. Schreyers
L. Stuijt

Saenredamstraat 75
§aenredamstraat 75
onbekend
BrouwersEaat 19

P. Ashcroftstraat 12

Ieropperweg 2

Nieuwe Kerbtraat 30hs

Klovaniersburgwal 99a

Taalut&ttaat 7413

Biesboschstraat 3213

Senefelderstraat lll2
Regulienbreestraat 39
Weth Driessenstraat 68

Rubensstraat 62hsR
Itinsengracht 95

Akerdijk 191

BoÍodinstraat 37

2O2l 7.P Haarlem
2O2l ZP Haarlem

1814 HX Alkrnaar
1325 KH Almere
6041 PB Roermond

Nieuwe leden

A, van Bergen
H. de Haes
A.M. Heijnsbroek
N. Helle
I. Mulder
E Pikaar
§. Schutte (h)

A. Timmerije
A.C. de Vries

Nieuw telefoormummer

E. Mtmond

Opgezegd

G. de Boer
N. Buddelmeijer (h)

1018 EB
l01l KB
1082 cA
1078 MT
1097 CV
1017 cÀd
1107 xL
1077 MX
1015 DS

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
AmsteÍdam
Amsterdrm
Amserdam
Àmsterdam
Amsterdam

Amserdam

v23-5267t74
v23-5267174
o20-68423t1
w2-5203091
036-5378892
0475-338018

v20-62063t5
u20-6381487

ao-6795802
0l0-66,54/-t3
v20ó231450
v2aó974990
020-«47329

Hilversumstraat l8 IOU lZ Amsterdam 9204371489

1l7l FX Badhoevedorp V204592225
1323 BL Almere 036-5360199
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GIERZWALTIWENWERKGROEPEN BOEKEN SUCCES

Gerard Schuitemaker

Wat is er in 1997 gebeurd voor de Gierzwaluwen? In Oud-West zijn op
de BellamysEaat 59 tot en met 65 eenentwintig nestkasten ingebouwd in
gevelbetimmering in de balkons. De architecte, Minke Wagenaar, ont-
wierp ze.

Op de Jan Pieter Heyestraat is voorzichtig een begin gemaakt in het
omzetten van shingledaken naar pannendaken, met boeideel. V/ij hebben

dit voorgesteld in gesprekken met Hans van Doesburg van Stadsdeel Oud-
West; de woningbouwverenigingen bleken bereid om mee te werken. Nu
is De Dageraad in de Jan Piet bezig. Hier komen z*ven gíerzwaluwpan-
nen. Het shingledak wordt vervangen door een pannendak.

"Ylinders mogen er ook in, hoorln
Op vierennvintig mei was er een actie van schoolkinderen, die bij buurt-
huis De Havelaar nestkastjes hadden gemaalí Daar grng veel aan vooraf:
besprekingen met Rob de Roos en Kees Buizer van de Havelaar; het
verhaal van de Gierzwaluw vertellen aan de kinderen; het maken van de
gierzwaluwkasten; het aanvragen van subsidie voor het aanbrengen van de
kasten en tot slot: de uitvoering met een hoogwerker op zaterdag 24 mei.
Wat een heerlijke dag. Alle kinderen mochten mee naar boven. In twee-
tallen hadden ze de kasten gemaakt en voorzien van hun namen, onder op
de lostjes. Een van de meisjes had vlinders op haar kastje getekend. "Die
mogen er ook in, hoor!" De vrijwilliges wat€n onrnisbaar die dag.

Tevens werden er kastjes uitgereikt op het Da Costaplein 12. Sociaal
Beheerder Paul van Battum stelde zijn kantoor ter beschikking. Er werden

dertig kastjes opgehaald.
Dan het succqs in de Jordaan. TVee buurtbewoners zaget daar nesten

verdwijnen achter het nieuwe stucwerk. De timmerlieden wilden wel zes

kasten ophangen. Op zondagochtend elf mei wed ik door Ellen Bruinen
opgebeld. 7n ve*elde dat vrijdag de steiger was afgebroken en de gier-
zwaluwen direct langs de nestplekken vlogen. Die waren weg. Daarvoor
in de plaats hingen de nestkastjes. Op die zondagochtend werden de eerste
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drie kasten geaccepteeÍd. Na twee dagen waren alle kasten bezet. Wat een
genot om te zxen.

Stadsdelen geYen medewerking
V/ij werken nog net als in het begin. De architecten tvorden benaderd,
stadsdelen gebeld en vaak leidt dit tot het aanbrengen van kunstnesten.
Vy'e stonden in Stadsdeel Oost eind jrmi. Jan Maarten Fiedeldij Dop had
verzocht om stilleggen van de sloop in de 2e oosterparkstraat waar nesten
zaten. Hij was getipt door buurtbewoners. Ron de Hon, uitvoerder, had
hier alle begip voor. 's Avonds zat hij klaar met kijker en camera om met
ons te zien om welke nesten het grng. De contacten met Jaap Haven van
stadsdeel oost werden aangehaald en dit resulteerde in een toezegging
van subsidie voor nestgelegeoheid in l9g7.In 1998 worden in de nieuw-
bouw in Oost de neststenen ingemetseld. Er zijn een paar mensen, die
mee willen doen in dit Stadsdeel.

Stadsdeel Westerpark geeft vanaf dit jaar subsidie. Ten eerste voor de
nieuwbouw op de Buyskade en voor andere projecten. Er zijn daar een
paar buurtbewoners die een tientoonstelling willen organiseren. De beno.
digde gelden z11n toegezegd door Vincent Tiel Groenestege van het
Stadsdeel. In Westerpark staat de nieuwe GWL-wijk. U vindt deze
nieuwbouwwijk aan het eind van de Van Hallstraat. Hier zijn honderd-
veertig neststenen ingemetseld, in steeds wisselende patronen. Door de
inbreng van de Gierzwaluwwerkgroep ging woningbouwverenigrng ,Zo-

mers Buiten' een plan onnryikkelen. Deze wijk is met een aantal milieu-
aspecten gebouwd. Regenwater wordt gebruikt voor was- en toiletwater.
Er is geen topisch hout gebruikt. De woonblokken staan dicht op elkaar.
Hier komen gezamenlijke tuinen. Wij hebben voor wat betreft de beplan-
ting adviezen gegeven. Klimop bij de gevels op het noorden voor de
nestelende mussen. Heggen voor de dekking en vruchtdragende heesters
en bomen voor de vruchteneters, Er komen hoogstamvruchtbomen!

rWij gaan naar het Mercatorplein. De woontorens worden op oude hoogte
gebracht. Na gesprekken met Marloes van Haaren van Architectenbureau
van Haaren komen er in de torens neststenen, in de goten invliegspleten
en op de schuine daken gierzwaluwda§annen. Marloes was zeer enthou-
siast. De neststenen worden in december en januari aangebracht.

Op naar Amsterdam-Zeeburg: op het Ceramplein zijn in oktober negen-
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endertig neststenen ingemetseld. Dit Stadsdeel start hiermee met gierzwa-
luwbeleid.

Aan de Oostoever aan de Sloterplas was de rioolwaterzuivering voor
Amsterdam West gevestigd. Nu staat hier een nieuwe wijk waar 283

neststenen in zijn verwerkt. Nergens in Nederland zijn zo veel neststenen

ingemetseld. De bedoeling is om in de oude compostsilo's openingen te

maken voor de overwinterende vleermuizen. Tegen de silo's worden
klimopstnriken geplant. Contacten met de vleermuizenwerkgroep zijn
nodig.

De Centale Stad geeft ook subsidie voor nestgelegenheid. De aanvraag-

formulieren kunnen elk moment klaar zijn. Voor de binnenstad zijn er
mogelijkheden voor het aanbrengen van nestgelegenheid. F, is een folder
met informatie verkijgbaar bij Hans Coenen, kamer 437l,tel5529LLl.J

Huurders lokken
Hoe zal het volgend jaar gaan2 We lokken de Gierzwaluwen dan met hun
roep op bandjes, die we bij de kasten laten horen. Een vinding uit ZuÍich.
De gierzwaluwwerkgroep in Haarlem had met deze methode direct
succes! Een luidsprekertje in de nestkast trok Gierzwaluilen naar binnen.
Annet van der Berg via de telefoon: "Ze vhegen om de kasten; ze haken
aan; er Eaate.r een in!!" Gaanze volgend seizoen broeden?
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Nieuwbouwsucces
De gierzwaluwgroepen worden geraadpleegd bij renovaties en nieuwbouw.
7a werd de gierzwaluwgroep benaderd door Jacqueline Shaja van
Buurtvereniging Buitenveldert en Dorith van der lVaarden van het
Stadsdeel om met de uitvoerders van de nieuwbouw van ABN/AMRO te
praten over nesten voor gierzwaluwen. In deze nieuwbouw lukt het niet.
Er wordt wel een voorstel gemaakt om bij renovaties en nieuwbouw te
adviseren nestgelegenheid aan te brengen. Hiervoor was de beheerder van
de gebouwen, de heer De Jong, in Amstedam bij het derde gesprek
aaawezig.
Ook de Nederlandse Spoorwegen hebben een nieuwbouwadvies voor het

hele land §aslagwerk Fauna- en Floravoorzieningen; NS Railinfrastruc-
tuur-januari 1995). Met behulp van dit artikel werden neststenen ingemet-
seld in de nieuwbouw van Station Amersfoort.

Ons groepslid Ria Hoogenddk legde contact met de uitvoerder van de
nieuwbouw van Hewlett Packard bij Station Sloterdijk Z,e àln bereid om
gaten te mal«en in de plafonds van de zijvleugels op tvyee meter van het
maaiveld. Dat is mooi voor vleermuizen. Aan het dak worden beugelka-
sten opgehangen. De nieuwbouw van het Anne Frank Huis kijgt nestste-
nen in de gevels. allemaal mooie resultaten dus.
lYij hebben gesproken met leroen Cornelissen van Stadsdeel Osdorp.

Jeroen is beleidsmaker voor het Ecolinr Dinie Platte had de contacten
gelegd.
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Publicaties
Tot slot de publicaties in 199. Ben hoogtepunt was het artikel van
Annejet van der Zijl in HP/DE TIJD van 2 mei 1997. Ook in het bouw-
blad Duurzaam Bouwen verscheen een publicatie. Een kleiner artikel
stond in NRC Handelsblad, Parool en de Daklozenkranl Vele artikelen
werden opgenomen in verschillende buurtbladen.

Er zrjn Giemwaluwwerkgroepen in: Oud-West, De Pijp, Plantage-
lffeesperbuurt, ïVesterpark i.o., Oost i.o.en De Baarsjes i.o.

Gerard Schuitemaker
Brederodestraat 94-l
1054 VG Amsterdam
te[.6164759
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IT{VENTARISATIE NOORDKANT AMSTERDAMSE BOS 1993-
1995
Frank Visbeen

Een van de langer lopende onderzoeken van de VWG is de inventarisatie
van de Noordkant van het Amsterdamse Bos op vogels. Ook in de jaren
1992,1993 en 1995 krreeg dit historische onderzoekhaar vervolg.
Dit artikel vorrnt de afsluiting van de jaren (1982-1995) dat ik met veel

plezier actief ben geweest met broedvogels tellen in het Amsterdamse Bos
@e Graaf & Visbeen 1985; Visbeen 1988; Visbeen 1990; Visbeen 1993).

Methode
Het inventariseren gebeurde volgens de uitgebreide territoriumkartering
(Van Dijk 1996). In 1993 zrjn twaalf, in 1994 en 1995 tien ochtendbezoe-
ken gebracht. De inventarisaties beginnen één uur voor zonsopgatrg en
dure,n plusminus 3 à 4 uur. Elk bezoek begint op een ander punt van de
route. De nachtbezoeken zijn er de afgelopen jaren bij in geschoten. Voor
een aantal soorten zoals de roofvogels, uilen en Waterral, is gebnrikge-
maaliÍ van de losse waamemingen van Paul Marcus.

Gebiedr.
Het geiiirventariseerde gebied omvat, zoals in voorgaande jaren het
Oeverpark, Weilanden Meerzichq de Oeverlanden en het Eerste - ,
Middelste - en Laatste Bos.

Normaliter wordt in de Oeverlanden het riet om de twee jaar gemaaid
echter nooit in het geheel. Zo blíjtt er altijd overjarig riet aanwezig,
essentieel voor bijvoorbeeld de Snor en Bruine Kiekendief.

De weilanden Meetzicht hebben de status Natuurreserva t (23 ha). De
weilanden worden extensief beheert. Het grootste gedeelte is maailand.
Een enkel perceel is beweid door jongvee. Op sommige percelen is er
sprake van vemriging, met name de eerste meters langs de slootkanten. In
1995 is het in het meest oostelijke perceel een poel gegraven. De begroei-
ing langs het fietspad langs het middelste bos is in de onderzoeksjaren
verder onrwikkeld.
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Noordkant Armterdamse Bos
De gemarkeerde gebieden zijn in de winter vooafgaand aan het seizoen gemaaid

EI - 1993 ts - 1993 en 1995

E '1994 tr ' 193,1994 en 1995

% - 1ee5

De resultaten
In tabel 1 worden de resultaten weergegeven van 1989 tot en met 1995. In
de bespreking ligt de nadruk op de laatste drie onderzoeksjaren. Het aantal
soorten per jaax was in 1989: 55; §94: 57; l99l: 54; L992: 55; 1993:50;
1994: 5l; 1995: 53. De meest algemene soorten zijn de Merel, Winterko-
ning, Fitis, Kleine Karekiet en enkele vogels van de weilanden zoals
Meerkoet, Grutto en Kievit.
De Noordkant van het Amsterdamse Bos is rijk aan verschillende

biotopen, die uiteraard verschillende vogelgezelschappen opleveren.
Achtereenvolgens worden eerst de weilanden, de oeverlanden, het oever-
park en het bos besproken.
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Tabel 1. Ovetzicht van de broedvogels van de Noordkant van het
Arnsterdamse Bos 1989-1995.

soort 1989 1990 t99t 1992 1993 rv,4, 1995

Dodaars o.l

Fuut 5 4 6 5 7 9 6

Blauwe Reiger 4 3 3 3 2 2 3

Nijlgans I I I

lVilde Eend + + + + + + +

Slobeend 34 3 2 3 3 3 6

Kuifeend 6 6 6 4 2 3 4

Bmine Kiekendief I I 1
,, I I 2

Sperwer I I

Ilavik I

Torenvalk I I I I t I I

Fazant + + + + + + +

Waterral 0-1 ,| ,! I

Waterhoen 16 l8 l5 t4 2t 26 l3

Meerkoa 26 22 23 t9 30 24 29

Scholekster l4 r5 t2 t2 t2 t2 l0

Kievit 20 t7 22 23 l9 l8 l3

Gruto t6 t2 2t l8 2l 20 t2

Threluur 3 3 4 4 6 6 2

Holenduif 3 5
., 2 3 2 2

Houtduif + + + + + 6 +

l5
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Tortelduif I 1 I I

Koekoek 2 2 3 3 3 3 3

Bosuil 2 2 I I 2 I 2

Ransuil I I

Groene Specht I I I 1

Grorc Bonte
Specht

I 2 3 2 4 4 5

Boerenzwaluw I 2 z I

Winterkoning 28 4t 29 37 42 39 4l

Heggemus 9 l3 r5 t2 7 t2 l0

Roodborst 6 7 7 ll I 9 l5

Nachtegaal 5 5 4 4 I I I

Blauwborst 3

Merel 29 36 35 30 30 41 33

Zanglijster 4 5 4 4 7 1l 9

Sprinkhaanzanger I 5 3 I 3 2 2

Riazanger I 4 1 4 a I 5

Snor I 2

Bosrietzanger 2 7 2 , 5 3 4

Kleine Kareket 16 22 27 l5 25 31 25

§potvogel I I

Grasmus 2 I

Braamsluiper 2 3 2 1 I

TuirÍluiter ll 13 17 l6 23 24 24
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Zwartkop t4 9 l0 9 t0 l0 6

ïiftjaf 9 ll t0 10 17 18 t7

Fiti§ 34 u. 26 2l 24 29 )a

Goudhaantje I

Vuurgoudhaantje 1

Grauwe Vliegen-
vanger

2 I I I

Baardmanneje 0-l

Staartnees 2 3 4 2 3 I 5

Matkop 4 4 2 3 I 2 3

Pimpelmeas t3 15 t7 t5 l8 t2 15

Koolmees l7 t4 l5 t7 2t 23 20

Buidelmees I

Boomkuip€r 4 3 3 4 2 2 3

SÍielewaal 0-l

Vlaamse Gaai 3 4 34 2-3 3 3 4

El<ster 9 l0 5 4 9 9 6

ZwafieKraai 2 3 4 3 4 3 3

Spreeuw + + + + + 3 +

Huismus + + + + + + +

Ringmus 4 4 5 2 2 I I

Vink I I 4 5 2 3 )

Goenling I I I

Puter I 2 2 I I I 2
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Kneu I

Rietgors 8 t2 t1 8 9 8 10

De weilanden
In 1995 is de sterke terugval van het aantal broedparen van Kievit, Grutto
en Tureluur zeer opmerkelijk. De Slobeend daarentegen springt er positief
uit met zes paren. Of er werkelijk sprake is van achteruitgang valt te
berwijfelen, gezien de geringe inventarisatie-inspanning van dat jaar. De
gegevens van 1996 en L997 moeteR daar meer duidelijlfieid over geven.

Tot 1995 is de weidevogelpopulatie stabiel met zelfs een lichte toename

van de Tureluur. De aantallen van de Grutto wisselen nogal per jaar, al
lijkt de aantalsontwilÍceling nu positief. In de jaren 1987 en 1988 en 1990

lag het aantal broedparen rond de twaalf paren, in 1994-95 respectievelijk
21 en 18 paren. De Slobeend doet het goed in tegenstelling tot de rest van
Noord-Holland. Het aantal broedparen van de Slobeend is gestegen tot zes

paren in 1995. Verder vormen de weilanden broedgebied voor een

behoorlijk aantal broedparen van de Waterhoen en Meerkoet. De Nijlgans
was in 1991-1993 broedvogel in de graslanden.

In het Meetnet van weidevogels in Noord-Holland, een mderzoek van de

provincie naar de aantalson§viHrelingen van de weidevogels in Noord-
Holland, geven de Kievit" Grutto en T\reluur in de regio midden (de

veenweidegebieden) een stabiel beeld te zien of nemetr zelfs weer wat toe,
de Slobeend doet het niet goed (Schaninga 1995).

De oeverlanden
In de oeverlanden is de Kleine Karekiet de meest algemene vogel. De
aantallen fluctueren per jaar Q5-31 broedparen), van eeÍr zorgwel&ende

ontwikkeling is geen sprake. Dit laatste kan ook van de Rietgors gezngd

worden. De aantallen van de Rietzanger blijven aan de lage kant en
wisselen per jaar. In 1995 zijn maar liefst vijf broedparen vastgesteld
tegen twee en een tn 1992-1993. De aantallen uit de zestiger jaren (tussen

20-30 broedparen) worden echter bij lange niet meer gehaald (Hartog

1971). Landelijk geeft de Rietzanger hetzelfde beeld. Ook Noord-Holland
bevestigt de landelijke tend (Ruitenbeek et al 1990). Vooral de droogte in
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het overwinteringsgebied (Sahel zone) wordt als oorzaak genoemd van de
grote achteruitgang. In 1995 is er echter landelijk weer een spectaculaire
voonritgang vastgesteld door de verbeterde overwinteringsomstandigheden,
veel neerslag, in de Sahel (SOVON 1996). De SprinkhaanT.an+et fluctu-
eert per jaar. Grote verschillen per jaar zijn echter een bekend verschijnsel
(Texeira 1979). DitaaËde geldt voor de Bosrietzanger. Deze sooÍ is in de
jaren 1993 en 1995 met vijf en vier territoria aanwezig, een toeuame
vergeleken met 1990-91. De zang van de Snor is in 1995 eenmaal
vastgesteld, niet goed genoeg om te honoreren met een territorium. De
Waterral is in 1995 diverse malen biggend rilaargenomen, een broedpaar.
De Bnrine Kiekendief blijft de rietlanden jaren zeer trouw. In L995 Àjn
zelfs twee paÍen vastgesteld met respectievelijk trree en vijf uitgevlogen
jongen. Zoh klein oppervlakte riet onder de rook van de stad kan dus
blijkbaar heel wat jongen produceren! De Buidelnees kon in de onder-
zoeksjaren niet worden vastgesteld. Nieuwkomer is de Blauwborst, maar
deze vestiging kon eigenlijk niet uitblijven gezien de spectaculaire
onn*,ikkelingen van deze soort rondom Amsterdam (Melóers & Daalder
1990. In 1994 is al eenmaal de zan9 gehoord. In 1995 zijn maar liefst
drie tenitoria vastgesteld van dit prachtige zqngeÍtie:

illustratie : Paul MarcusBruine Kiekendief
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De oeverlanden zijn omzoomd en doorsneden met allerlei bosschages.

Hier vinden veel vogels van het wilgenbos geschitte broedgelegenheid
waaronder de Heggemus, Pimpelmees, Matkop, V/interkoning, Fitis,
Tuinfluiter en Houtduif. De T\rinfluiter heeft zich goed hersteld met 23-24
paren. De Bosrietzanger blijft een broedvogel in wisselende en de laatste

twee jaar in lage aantallen. De Braamsluiper neffen we ook in de randen

van de oeverlanden. In 1993 is de Ransuil met zekerheid broedend
vastgesteld in een ekstemest aan het eind van het excurciepad. Helaas is

dit broedsel mislukt. In 1994 zijn meerdere waamemingen van de Ransuil
gadaan in de oeverlanden. De toename van roofvogels in de regio
Amsterdam is spectaculair (Melchers & Daalder, 1996) In de oeverlanden
is zowel in 1994 als 1995 een territorium van de Sperwer vastgesteld. De
Havik vestigde zich in 1995 in de elzensingel in de oeverlanden door een

nest van de Zwarte Kraai om te bouwe,lr tot een eigen huis. Er vlogen dat
jaar drie jongen uit. Het wachten is nu nog op de Buizerd. Gezien de

waarnemingen tijdens de broedperiode moet dit lukken voor het jaar 2000.

Het oeverpark
Aan het einde van de jaren tachtig was de Nachtegaal @t z.e,eÍ opmerke-
lijke en luidruchtige broedvogel van het oeverpark (3-4 paren). In de
onderzoeksperiode is per jaar slechts één paar vastgesteld. Verder treffen
we er algemeen de Wiaterkoning, Fitis en T\rinfluiter aan.

Het bos
De Blauwe Reigers nestelen in het Eerste- en TVeede Bos. De kolonie
blijft van kleine omvang (2 à 3 paar). De Bosuil vindt broedgelegenheid
in de nestkasten, die voor hen zijn geplaatst. Soms wordt in één van de

kasten de Holenduif gesigraleerd. De Groene Specht laat meestal ieder
jaar duidelijk zijn roep horen. Een nestvondst is er helaas nooit bij. In het

BMP onderzoek van het SOVON geeft de Zanglijster een dalende trend te

zien, alhoewel in 1995 een lichte stijging optrad (SOVON, 1995). In de

noordkant van het Amsterdamse Bos is de soort in 1993-1995 zelfs

spectaculair gestegen tot maaÍ liefst elf territoria in 1995. Na een topjaar
van de Winterkoning in 1990 met 41 territoria, is de winter van 1990/

1991 weer verantwoordelijk om de stand te laten afuemen tot 29. In de
jaren daama is de soort weer sterk toegenomen tot 39-41 paren in 1993-
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95. De Heggemus blijkt redelijk constant. De Roodborst doet het de
laatste jaren goed met als uitschieter L992 en 1995 (respectievelijk 11 en
15 territoria). Van de Zwartkop fluctueren de aantallen. In het algemeen is
er een positieve trend in geheel Noord-Holland vastgesteld. De Zwartkop
is op veel plaatsen toegetromen en breidt het broedgebied uit @uitenbeek
et al. 1990, Melches & Daalder 1996). De Vink is een schaarse broedvo-
gel voor do Noordkant. De Putter is de laatste jaren een vaste klant met l-
2 broedparen. In de jaren tachtig heeft de sooÍ zich in Noord-Holland
flink uitgebreid @uitenbeek et al. 1990).

Conclusie
De Noordkant van het Amsterdamse Bos is nog steeds een zeer rijk
vogelgebied. Onder de rook van de stad zijn verschillende broedvogels
vast te stellen zoals BlauwboÍst, Rietzanger, Gnrtto, Ttrreluur en tevens
meer algemene soorten als Winterkoning, Merel etc. De verschillende
biotopen maakteo het inventariseren altijd een spannende gebeurtenis.
In de tien jaar dat ik in de Noordkant rcndloop, is de ontwikkeling van

de roofvogelstand het meest spectaculair geweest. Na de vestiging van de
Bruine Kiekendief in het jaar 1984 is de sooÍ ieder jaar aanwezig met
soms wel t\pee paaÍ. De Torenvalk is jaarlijls aanwezig en de Boomvalk
is een onregelmatige broedvogel. De afgelopen jaren is daarb{ de vesti-
ging van de Sperwer en Havik bijgekomen. KoÍom, wie volgt er?

Dankwoord
De laatste jaren van het onderuoek is het aantal medewerkers sterk
gestegen. Zonder deze volhardende inventariseerders was dit verslag niet
mogelijk geweest, dus: Jan van Blanken, Menno Huizinga, L. de Jong,
Paul Marcus, Jan-Hendrik van Oers, Peter Pover en Willem van der Waal,
bij deze bedanld. Paul Marcus wordt tevens bedankt voor zijn aanvullende
informatie.

De groep inventariseerders is niet alleen voor de gezelligheid uitgebreid.
Het doel is de continuïteit van dit onderzoek en deze unieke reels te
waarborgen. Dit is dan ook gelulc want inmiddels is een nieuwe groep
enthousiaste mensen rond Paul Marcus actief met inventariseren. Ik wens
ze veel telplezier toe de komendc janen.
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GEACETE REDACIÏE

Met enige verbazing las ik het conmentaar van Ruud vlek in Gierzwaluw
35, no. 3 pag, 29-30. Daarin geeft Ruud Vlek commentaar op de beslis-
sing van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) om
de Rotsknriper te handhaven op de Nederlandse Avifaunistische Lijst. Dit
in tegenstelling tot de berichaen als zou de Rotslcruiper uit een vogeltrans-
port afkomstig zijn. Ruud Vlek maalÍ duidelijk m deze zaak niet helemaal
objectief te njn en duidelijk niet gelukkig met deze beslissing?
De bewering dat reacties uit CDNA-laing (lees: mijn persoon) ,emotio-

neel, geiirriteerd en zelfs agressief rtraren, is teleurstellend en roepen bd
mij eerder droefheid op dan een van bovengenoe.mde emoties. Het is voor
de lezar van de Gierzwaluw wellicht een keer verhelderend om het
standpunt van de CDNA te horen bij monde van iemand van de CDNA.

De cDNA heeft alle documentatie aangaande dit geval en de vermeende
ontsnapping zorgvuldig in overweging genomen en is daarbij tot de
conclusie gekome,n dat deze documentatie rechtvaardigt dat de Rotskruiper
op de Nederlandse Lijst gehandhaafd blijft.

De verwijten die Ruud Vlek maakt zijn onjuist, want pas twee jaar na
het geval wexd aan Amoud van den Berg en Kees Tiemstra (uil DBA-
laingen) door een joumalist van de Telegraaf meegedeeld dat de vogel
afkomstig v/as van een transport van schiphol. Dit werd niet genegeerd
(zoals Ruud vlek beweert), maar kon terstond worden geverifieerd, omdat
naspeuringen steevast doodliepen, voomamelijk omdat - zo werd ons later
meegedeeld - de ArD lang zou zijn voor een claim van een vogelhande-
laar dat zijn Rotskruipers uraren ontsapt.

Na publiletie van de avifaunistische lijst van Amsterdam werd - op mijn
aandringen - door Ruud Vlek uiteindetijk de juiste persoon gevonden van
wie dit verhaal afkomstig was. Deze persoon was bereid om het gebeuren
op schrift te stellen en Ruud vlek heeft deze brief aan de CDNA gezon-
den. Het is juist de inhoud van deze brief die de cDNA ertoJ heen
bewogen voomoemde beslissing te nemen. Hoewel wij de integdteit en
vogelkennis van de AID over het algemeen niet in nvijfel trek&en, is het
bekend (en dit wordt ook genoemd in de De Gierzwaluw) dat zij worden
opgeleid tot het herkennen van vogels. Dit is in tegenstelling tot mensen
die het herke,nnen van vogels ats hobby (lees passie) hebben Het nadeel
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is dan dat men nooit de vaardigheden zal verwerven voor het herkennen
van vogels zoals een gemiddelde vogelaar deze heeft. De persoon (zijn-
na?rn z:.l ik niet noemen om voornoemde claims van vogelhandelaars niet
te stimuleren...) aanwezig bij het ontsnappen van enkele (en niet zes!)
vogels vomrde daarop geen uitzondering, ï/ant - zo schrijft hij - hij
herkende de vogel achteraf op gond van de factuur (waarop stond dat het
Rotskruipers waren) en een boekje dat gebruikt werd bij het herkennen
van bijzondere soorten tijdens een transport. Ongetwijfeld droeg de
penoon in krvestie geen verrekijker, zodat verwarring met VlaterroodstaaÍt
snel gemaakt kan \rys1dsn (vanwege het zwart, grijs, rood en wit van deze
soort).

Honderd Rotskruipers in een trarcport is nog steeds voor de CDNA op
zijn minst verbazingwekkend en ongeloofwaardig, omdat de Rotskruiper
in lage dichtheden in ontoegankelijke gebieden voorkomt (zelfs in de
Himalaya) en zich niet snel laat vangen vanwege zijn voorkeur voor steile
rotswanden- De CDNA zou het zeeÍ op prijs stellen als Ruud Vlek en/of
de AID of anderen middels objectief bewijsmateriaal het tegendeel zou
kunnen bewijzen. De mededeling van Cees Roselaar (overigens ook
CDNA-IO doet hieraan geen afbreuk. Inderdaad worden tegenwoordig
bijna alle sooÍten gehouden, rnaar om alle dwaalgasten als onBnapt te
beschouwen is kortzichtig, negatief en fatalistisch.

Veel waarnemingen van dwaalgasten gaan gepaaÍd met berichten dat de
vogel ontsnapt was en steevast blijven dergelijl«e berichten bij geruchten
in de strikte zin des woord: niet of slecht gedoormenteerd, de bron is
onvindbaar of blijkt van nieB te rreten.
De werlsrijzÈ vïn de CDNA is zoveel mogelijk gebaseerd op het

verzamelen en beoordelen van feiten en eist daarom dat dergelijke
berichten even goed gedocumenteerd zijn als de beschrijvingen van
gevallen van zeldzame vogels die worden ingediend. De CDNA streeft er
zoveel mogelijk naar om ervoor te waken dat gevallen niet worden
afgeweznn op verhalen, die niet op feiten zijn gebaseerd.
De waameming van de Rotskruiper vormt hierop geen uitzondering. De

CDNA is van mening (en deze mening wordt door velen - ook niet-
waamemers van de Rotskruiper - gedeeld) dat de berichten rond de
ell5nappins van de Rotskruipere onvoldoende overtuigend zijn om het
geval als ontsnapt te beschouwen en geeft het geval daarom het voordeel
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van de twijfel. De CDNA acht de kans veel groter dat bij genoemde
ontsnapping Waterroodstaaíen voor Rotskruipers werden aangezien dan
dat de vogel van Buitenveldert geen wilde vogel was. En dat Rotsknripers
Nederland krurnen bereiken, l«rn je afleiden uit het feit dat de soort ook in
Fngeland is waargenomen. Een geval zelfs waarbij de vogel twee winters
achtereen terugkwam naar dezelfde groeve!
Ten slotte geven de verscheidene meldingen die Ruud Vlek tot slot

noemt andermaal weer dat hij - hoewel wetenschapper - een merkwaardi-
ge voorkeur heeft voor niet-geverifieerde gevallen: de waamemingen van
Rotskruipers uit Castricum en Utrecht zijn vanwege onvoldoende docu-
mentatie niet aanvaard. Daarentegen werd de aanvaarde waameming van
de vogel van België al gedaan voor de datum van het incident op Schip-
hol!

Jan van der I aan

voorzitter Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
Brouwerstraat 19

1814 HX Alkmaar

H.1.5.

Rotskruip*
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BEWARE OT' SCHIPHOL RARITIES

Ruud Vlek

Bovenstaande lveergave van de gang van zaken rond de tweemalige
overwintering van een Rotskruiper Tlchodroma muraria (nepalensis?) ts
Amsterdam nopen mij tot het rechtzetten van een aantal beweringen en
onjuistheden, voordat deze weer een eigen leven gaan leide,n. Hoewel het
niet zinvol is over en v/eer persoonlijke verwijten te maken, bevestigt Van
der Laan mijn vaststelling dat de CDNA znlf geen enkele actieve moeite
heeft gedaan om de haar al zeer vïoeg gedane mededeling over de
ontsnapping van Rotskruipers op Schiphol snel en effectief te verifiëren.
Reeds tijdens de eerste overwintering van de vogel, vroeg in 1990, was dit
verhaal bekend bij diverse personen werkzaam op het Zoölogisch Museum
en bij leden van het DBA-bestuur. Toen is in plaats van het te verifiëren,
de mededeling afgedaan met verschillende niet ter zake doende argumen-
ten: de inspecteurs der Algemene Inspectie Dienst (AID) zouden sowieso
over onvoldoende soortenkennis beschikken (Gierzwaluw 33, 3: 111,
1995). Door toptwitchers wier voornaamste drijfueer het is een nieuwe
soort aan hun levenslijst toe te voegeÍr, betekende de mededeling een
directe bedreiging voor hun ambitie zo snel mogelijk de magische mijlpaal
van 400 in Nederland waaÍgenomen soorten te halen. Nu zijn binnen het
CDNA bij uitstek de personen geconcentreerd die in hoge mate door
zulke kwantitatieve motieven gedreven worden (vgl. Club van 450 i.o.).
Een actieve naspeuring en documentatie van ongewenste ontsnappingsge-
vallen is daardoor eenvoudig niet in het belang van de meerderheid van de
CDNA. Daamaast is er omslachtig recherche-werk voor nodig om een
onprettige mededeling te achterhalen, niet iets \Maar een zeldraamhe-
den-fanaat voor wann loopt (bij uizondering: f,. flsu\Àrman m.b.t. Juffer-
kraan, na onkritische aanvaarding als 'eerste geval' door de CDNA; vgl.
DB 13, 3: 82). Het onhaskeren van een zeer gewenste nieuwe soort voor
de Nederlandse lijst maakt je in deze kringen niet populair.

Onder deze omstandigheden bleef de mededeling geruime tijd liggen, en
is er geen enkele poging ondemomen om de zaak terstond te verifiëren,
laat staan dat naspeuringet 'steevast' doodliepen omdat de AID-ers zo
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bang waren voor juridische aanklachten. Niet op aandringen van de
CDNA, maaï veeloer met haar actieve desinteresse en openlijke weerzin
(i.h.b. van enige zeer betrrokken commissieleden) ben ik zelf pogingen in
het werk gaan stellen om iets naders over de achtergronden van dit
verhaal te wete,lr te komen. Van enige actieve poging daaÍoe van de zijde
van de CDNA zelf weet Van der Laan geen mededeling te doen.
Mijn eerste poging liep vast in de anonieme bureaucratie van het

AlD-hoofdkantoor te Alphen aan den Rijn, waar de cenEale geen gede-
tailleerd zicht heeft op de ervaringen van haar buitendienst-medewerkers.
Pas bij een hemieuwde poging in het kader van de bijwerking van de
Amsterdamse Checklist 1995 lukte het wij gemakkelijk via de AID-bure-
len op Schiphol de benokken inspecteurs op het spoor te komen. Nu is
het juist dat hun documentatie niet voldoet aan de strenge criteria die de
CDNA rond beschrijvingen van dwaalgasten van waamemers vereist.

De brieven die ik van de twee betrokken ambtenaren ontving dateren
van ruim vijf jaar na het gebeuren (22-lO-95 en 6-3-96, in archief VWGA
én CDNA). Omdat documentatie over transporten niet znlang bewaard
wordt, en ook moeilijk terug te vinden is stoelen hun verklaringen dus op
hun geheugen. Het geheugen der AID-ers steunt echter, in tegenstelling
tot de geveinsde of werkelijke onwetendheid van de CDNA in dezen,
mede op jarenlange kennis van en ervaring met de massieve handel en
doorvoer van tropisch gevogelte op Schiphol. "Het gehele jaar door
worden er grote aanallcn znngvogels in Nederhnd ingevoerd, zowel uit
Azië, Afril<a en de Amerilca's,' 'nToendertijd l<wamen er dagelijlcs zendin-
gen uit Honglong binnen", zo schrijven de beide AlD-inspecteurs. "Voor
ons als controleurs was het een sport om juist uit die zendingen de door
de Vogelwet beschermde soorten te halen. Dat vereist nauwkeurige
determinatie. (...) Dat er in die zendingen zullce vogels ook zaten was niet
vreemd. Het gezegdc, wat een gek er voor geefi, gaat ook voor dit soort
zendingen op. De meest weemde vogels werdcn meegestuurd zelÍs de zeer
moeilijk te houden ijsvogels." Contra de CDNA-argumentatie stelt een
hunner: "De argumenten die men utnvoert zoals (onze gebrekkige)
soortenkennis en (dat de betrffindz) soort moeilijk te vangen (is) gaan
niet op. Ell<c vogel is namelijk te vangen en wat de soortenkennis aangaat
moet ik toch zeggen dat deze heel behoorlijk is. Dit wordt telkens onder-
schreven door 2e determinatie van deskundigen zoals Roselaar waar dan
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blijb dat de AID het bij het juiste eind had-" (A. Ros in lin, okt. 1995).
Ondanla dat het om geheugenreconstnrctie gaat, is het zinvol om het

ontsnappingsverhaal uit eerste bron weer te geven, omdat dit in allerlei
latere versies aangedikt en verbasterd is geraakt met interpretaties en
toevoegingen uit derde en vierde hand. De betokken inspecteur schrijft:
'Vaak lcregen wij van dc expediteur door welke zendingen wanneer
binnenlcwamen. Na controk van het KLM-dierenhotel werd ook meestal
buiten gekeken. Daar stonden dan de blauwe vervoerskarretjes met vaak
de zending er nog in" Bij één van die cotroles bleek dat bij het openen
van zo'n vervoerslar de kisten niet goed dicht zaten. Er vlogen zover mijn
herinnering gcut, een stuk of zes vogels uit. Na het lcarretje diclu gemaak
te hebben werd de KLM gewaarschuwd De kisten werden in het dieren-
hotel weer gemaakt en dc otttsnapte zich nog in het karretje bevindcnde
vogels ertn gedaan. Iater heb ik aan de hand van dc boeken en de

factuur vast htnnen stellen dat het om de Rotskrutper gtng." (G.J. van
Dalen, in litt, maart 1996; archief VWGA).

Natuurlijk heeft eeu inspeeteur van kooivogels geen verrekijker om, noch
zijn veldgids op zal«- En nahrurtjk ontbreekt zo'n in de rariteitenlectuur
veelvuldig te lezan formulering als oOnniddellijk za7 ik dat het hier een
Inchmeeuw betrof, of "Tersnnd bemerlde ik dat de vogel in het mistnet
een Raddes Bosztnger was' of iets soortgelijls. Determinatieboeken zijn
er voor de domrnen, het achteraf via boeken of een factuur een Rotslaui-
per determineren is natuurlijk not done.

Dus is de verwarring met de Aziatische Wateroodstaart snel gemaakt,
concludeert CDNA-voorzitter Van der Laan. De suggestie uit de derde of
vierde versie van het onBnappingsverhaal, dat (alle) vogelhandelaren de
Aziatische \ryaterroodstaart 'Rotskruipe/ noemen (med. M. Berlijn) is
inmiddels omgebouwd tot 'grotere lans' dat ontsnapte Waterroodstaarien
voor Rotsknriper werden aangezien. Maar enige zekerheid hieromtrent, of
enige plausibiliteit met betrekking tot deze 'grotere &cru' (waarom groter?,
op grond van import-gegevens?) heeft de CDNA ten ene male niet. Deze
suggestie uit de vierde en vijfde hand is argumentatief niet sterk.
In mijn samenvatting van het CDNA-oordeel pro de wilde status van de

Amsterdamse Rotskruiper heb ik er op willen wijzen dat de CDNA-rede-
naties tegen het ontsnappingsverhaal geen zelfstandige en onderling
logische argumentatie bevat om omgekeerd tot de wilde status ervan te
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besluiten. Hier valt de CDNA op haar laatste verdedigingslinie terug,
namelijk op het uitgangspunt dat zolang het tegendeel niet bewezen is
elke dwaalgast in principe als wilde vogel dient te worden beschouwd.
In 1985 heeft de CDNA bij haar herziening van de Nederlandse avifau-

nistische lijst daarenteget zeeÍ hoge documentatie-vereisten aangelegd, in
het bijzonder tegenover soorten waarvan slechB eenmalige gevallen
bekend waren (Van IJzendoorn & De Heer, Limosa 1985, 2). Nu behoort
de Rotskruiper mede tot deze lijst van zogenaamde tapax'-soorten,
waarvan slechts een Nederlands geval bekend is. Het beheft hier dus een
vogelsoort die in Nederland een extÍeme zeldzaamheid is, van de zelfde
orde als de Kraagtrap bij Zeist (1850), de Bandijsvogel te De Steeg
(1899), de Arendbuizerd van Buiksloot (1905), de Monnilsgier van
Wamel (1948) €n nog zn'n 35 andere unica. Toendertijd stelde de CDNA
de eis dat dergelijke gevallen boven elke twijfel gedocumenteerd dienen te
zijn, en zoniet van de Nederlandse Lijst moeten \rrorden afgevoerd. Deze
hoge eis voor nieuwe soorten op de Nederlandse lijst is sindsdien weer
verlaten, zoals blijkt uit de huidige ongelimiteerde split-rage (het verhef-
fen van regionale vorrnen tot afzonderlijke soorten) en de toelating van
diverse dubieuze gevallen (Ross' Gans, Huislaaai).

Meer in overeenstemming met de verdedigingslijn die CDNA-voorzitter
Van der Laan nu kiest om het geval 'Iwt voordeel van de tw@'te geven
(een on-CDNA -achtige concessie), zou het à1n deze onzekerheid omtrent
het mogelijke escape-karakter van bepaalde unica (Ilarlekijneend 1982,
alle mannetjes Bnrinkopgors, Spotlijster 1988) onder te brengen in een
aparte categorie van sooÍen, uraaÍvan de wildheid onzeker is, inclusief
ship- en airplane-assisted gevallen @arbarijse Valt aug. 1930 Amster-
dam, Grijze Junco 1962 Rotterdam, Witlruingors 1981 te Spaamdam,
Indigogon 1989 Amsterdam-Watergraafsmeer, Huiskraai te Hoek van
Holland L994; van de zwr pelagische Bulwers Stormvogel is niet alleen
het geval van Europoort 1993 maar waarschijnlijk ook dat op de West
plaat 1995 van een schip afkomstig). De CDNA is één van de weinige
zeldzaamhedencommissies die nog uitgaat van het *oyopdige onderscheid
frissen 'aanvoard' en hiet aanvaardbaar', en geen categorie van onzekere
gevallen hanteert zoals de D-categorie van de F.ngelse zeldzaamhdencom-
missies BBRC en BOURC.

Ooit stuitten de Engelse omithologen op het verschijnsel van de znge-

29



De Gieravaluw 35 (1997), nr. 4

naamde 'Hastings-rarities', een hoge concentratie van ex@me zeldzaan-
heden rond de Engelse plaats Hastings, die naar vermoeden allemaal
waren ingevoerd (vgl. Br. Birds aug. 1962, Vogeljaar L962,6).

Arnsterdam kent inmiddels zijn 'schiphol-rarities,: twee (!) vale Lijsters
in het Amsterdamse Bos ap,jil 1977, Mongoolse Leeuwerik bij de schip-
hol-Kaagbaan maart 1980, Indische scharreraar Amsterdamse Bos juli
1976, en zeer waarschijnlijk ook de Rotskruiper. '$y'ie de appendix van
exotica in de Amsterdamse checklist 1995 naloopt (Gierzwaluw 33, 3:
140-141) bemerkt dat zulke gevallen zich bij herharing voordoen in een
kring rond schiphol (Roodsaartlijstergaai slolervaart 1990, shamalijster
osdorp 1991, Huislaaai schiphol zomer 1994), zoals vroeger rond de
Amsterdamse haven (Kaapse stonnvogel sloterdijk +1g06, Baóarijse
valk in de Haarlemmerhouttuinen 1930, stormvogettje aan de Binnenkant
1881 en Zeeburgerkade 1947, Spotlijster Sloterdijk 1965).
Dus: Beware of the Schiphol-rarities.

Rotskruiper (Tichodroma muraria), Poulseur, Luik, ianuari 1989 Wallcreeper,
January 1988 (Gerald Driessens).
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WINTERTIP: STEENTIILTJES RONDOM FIORT NIGTEVECET

Adry Steefland

Neem een winterse dag met ijs in de sloten en sneeuw op de velden,
daarbij een wolkenloze hemel, een krachtige zot en vrijwel geen wind.
Een winterdag bij uitstek dus. Loop dan rondom 14.00 uur vanaf het
Amsterdams Rijnkanaal richtng het Gein. Vrijwel altijd is er een Steenuil-
tje wakker geworden, dat vanuit zijn holle boom op de dijk van de
voormalige waterlinie naar buiten is gekrropen om nog even een zonnebad
te nemen voordat het op jacht gaat in de komende koude nacht.

Overige vogels die men in de wintermaanden rond Fort Nigtevecht.kan
waarnemen zijn onder andere Buizerd, Sperwer, Mezensoorten, Ringmus,
Smient, Tafeleend, Pijlstaarg Houtsnip, Boomknriper, Kramsvogel en
Grote Zaagbek

Adry Streefland
Weth. Insingerstraat 11

1107 XA Amsterdam Zuidoost
020-6979730
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WAARNEMINGEN ZO:,MER 1997

Hieronder de waamemingen over de periode jrrni - sugustus 1997. De
waamemingen over de komende periode (september t/m november)
venoek ik u zo snel mogelijk naar mij op te strÍen. Ook uw waamemin-
gen van december t/m heden verzoek ik u zo snel als mogelijk is in te
sturen. Dit kunt u ook door middel van e-mail doen. Mijn adres is
PeterScholten@wxs.nl

Zomeravondtrektellingen.
Het VOD heeft deze zomer een groot aantal zomeravondtrekteltingen
verricht op de Vijfhoek Gedurende de periode van 9 juni ttm 29 augustus
hebben nj 52 kerur geteld met een totale waamemingstijd van 115 uur en
10 minuten. De leukste soorten vindt u tenrg in de waamemingenlijst. Een
paar maxima wil ik er echter even uitlichten.

Scholekster
Turelaar
Groenpootnriter
Oeverloper
Kleine Mantelmeeuw

117 exemplaren
328 exemplaren
140 exemplaren
104 exemplaren
23 exemplaren

L9-7
t5-7
3-8
8-8
5-7

En hieronder de rest van de waarnemingen.

WZW Vijfhoek VOD
Plasdras tef,rein omg Broek in Waterland FVI

Kleine Zilverreiger
1546-97 1

02-u7-97 I
Purperreiger
t6-ut-97 I
28-Ut-97 I
29-97-97 I
1448-97 I
Ooievaar
t3-06.97 I
Lepelaar
2t-06-97 I
28#-97 l
20-gt-97 2
2t-ut-97 2

7Z§

Vijfhoek/Ilavar Ballast VOD
VijÍhoeffiavenBallast VOD
Vijftrcek VOD
Vijflrcek le § vOD

Franlandael ter plaatse tUO
Frarikendael ter plaatse IIZO
Recreatiegebied Ouderkerkerplas DCO
RecreatiegebcdOuderlcerkerplas DCO

lV Excursiepad A'damse bos PMA
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2847-97 I Recteatiegebied Ouderkerkerplas DCO

2947-97 I Recreatiegebied Ouderkerkerplas DCO

Gedurende de gehele periode aanwezig in de Osdorper Binnenpolder, max.27 exemplaren

op 29-7 en 2-8
trl"mingo spec (waamchijnlijk Chiteense Flaminga)

074'l-97 5 lV Vijflrcek vOD
04-08-97 I NO Vijfhoek VOD
Smient
24-06-97

16-08-97
2648-97
Pijlstaart
2@8-97
Zomentaling
0746-97
0746-97
13-07-97
1447-97
1847-97
2347-97
o748-97
Krooneend
1447-97
rg-u-97
t9-07-97
0l-08-97
18-08-97
Brilduiker
1047-97 4 PEN-centrale VOD
Middelste Zaagbek
0946-97 2 NO VijÍhoek VOD

Vijftroek VOD
Gemaal Rijnland TDI
Vijfhoek VOD

VijÍhoek VOD

Polder Udoom IJB
Udoom JJB

Vijftrcek vOD
Vijfhoek VOD
VijÍhoek VOD
Haven Balla.st VOD
Vijfhoek VOD

Haven Ballast VOD
Binnenbraak waterland eclips WrilA
Haven Balla.* VOD
Binnenbraak waterland eclips WVr'A

Haven Ballast VOD

Vijfhoek VOD
Excursiepad A'damse bos PMA
Botshol VOD
Nieuwe Meer Jaagpad PMA
Heuvel A'damse Bos TLE
Polder Nes, Waterland FVI

PTA

3

I
4t

3

4
4
2
0
3

I
2

I
I
I
3

5

w

zw

NW

mt

m{

NW

z

Wespendief
1847-97
2847-97
09-08-97
15-08-97
2A48-97
2348-97

I
2

I
I
I
l

Blauwe Kiekendief
0246-97 I 7n Weiland Meerzicht PMA
1247-97 I Nieuwe meerdijk/Zanddepot

Ook regelmatig vr'aargenomen op Schiphol
Visarend
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t2#-97
04.0,8-97

22-08-97
Boomvalk
02-6-97
t3-06.n
t7-6-97
r7{6-97
l8-06-97
02-at-97
27-At-97
3041-97
M{8-97
0548-97
l0-08-97
l8-08-97
Giervalk
27-06.97

Patriis
184697 I
24-06.97 I
oBqt-n 2
06{E-97 16
08-08-97 I
23-08-97 7

Krrar&l
tt{t-g7 I
L2qt-97 I
Kwartclkoning
tt{6.97 1

FVI
Bontbekplevier
29-Ut-97 3

Goudplevier
034E-97 I
Eoutsnip
264E-97 I
Rosse Gnrtto
t9-ut-97 I
23-Vt-97 2
Regenwulp

2
I
I
I
I
2

I
I
I
I
2
I

zzw

N

PcerenboomWaterland Fy'I
CrayensteinHqrtrak lVrilA
Landsmeerderveld Waterland FVI

Warmondsfaat JOE
VIC ïgen{Osdorper binnenpolder PTA
VTC Tidnwijck TLE
VTC Tuinwijck TLE
Schiphol noord omgeving McDonalds PMA
lVarmondstraat JHO
GerardTerborgsraat TLE
Australiehavenweg TDI
Middelste Bos A'damse Bos PMA
Meerpad A'damse Bos PMA
Buitenveldertse laan/Boelelaan TLE
Meer en vaaÍt PMA

Schiphol noord thv McDonalds. Ontsnapte valkeniersvo-
gel. Was voorzien van een vetor P S C
wwA

Schiphol noord omgeving McDonalds
Schiphol noord ongeving McDonatds
Nieuwe meerlRingweg Al0 PTA
Schipholrijk PTA
Schiphol oost PMA
ÀMC tenein WSC

PMA
PMA

Gaaspetzoom VOD
Monnickenbroelq omg Monnickendam FVI

Omgeving Zuiderwoude medegeddeld door T. Pieterse

ZW Vijflrcek VOD

Zw Vijfhoek vOD

Binnenkadijk WWA

ZW Vijfhoek VOD
zw Vijfhoek vOD
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074',t-97 2
Zwarte Ruiter
1547-97 I
29-07-97 I
Witgatje
1446197 l
t4-M-97 r
1347-97 0
08-08-97 2
1ffi8-97 I
Oeverloper
w-01-97 2

3A-O7-97 I
3047-97 r
08-08-97 2
1ffi8-97 l
1fi8-97 2

30-08-97 I
Zwartkopmeeuw
0446-97 I
Kleine Mantelmeeuw
07{,6-97 7

t446-97 3

2446-97 30
rr-o7-97 50

Gierzwaluw
2647-97

ZW Vijfhoek VOD

ZO Vijflnek VOD
N Vijfhoek VOD

N

Homweg TDI
GronddepotNoordzreweg TDI
Vijfhoek gehoord VOD
Lutkemeerpolda JBL
GronddepotNoordzeeweg TDI

Vijflroek VOD
Australiëhaven TDI
Amerikahaven TDI
Lutkemeerpolder JBL
Lutkemeerpolder JBL
Australiehaven TDI
Australiehaven TDI

Aetsveldse polder VOD

Udoom JJB
Udoom JJB
Osdo,rperbirmenpolder PMA
Osdoper binnenpolder max. van deze zomer JBL

Gerard Terborgstraat laatste waarneming van een gloep

TLE
Gerard Terborgstraat laatste waameming van een enkel

ex.TLE

Sloterpa*Bendrachtpark PDE

HalfweglíSpaamwouderbos PDE

Halfweg FGR
Halfweg FGR
Lutkemeerpoldo JBL
Excusiepad A'damse Bos PMA

Oeverland Nieuwe Meer A'damse Bos PMA
WetlandVietnamweide PMA

07-08-97

Grmne §pecht
24-06-97 I
1248-97 I
0everzwaluw
0746-97 6
1446-97 5

o8-o7-97 3

2747-97 I
Blauwborst
0246-97 I
0346-97 I

Zwarte Roodstsart
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0t-06'-97 I
27-M-97 I
Paapje
24-06,-97 I
16-08-97 I
Tapuit
16-08-97 I
16-08-97 I
2148-97 I
Sprinkhaanzanger
0848-97 I
Snor
03-08-97 I
Boomklever
16-08-97 I
Buidelnees
22#-97 I
10-08-97 I
16{8-97 2
Putter
u{8-97 80
Barms[is
t9-97-97 I
Kruisbek
t748-97 I
ZwartrZwaat
06-08-97 I

Middelveldse Akerpolder zomq 1997 I ten. JBL
Diernen Noqd FGR

Schiphol nooÍd omg McDonaldt PMA
Lutkemeerpolder JBL

Lutkemeerpolder
Homweg TDI
Vijfhoek VOD

JBL

De waarnernem waren:

ïv

Dana Constandse

Derk van der Helden
Frank van Groen
Frank Visbeen
Mw H. Zoetelief
Ian van Blanken
Ian Joost Bal:huizen
Jan Hendrik van Oers

P. Derls
Paul Marcus
Paul Tak
Teun van Dijk

DCO
D}IE
FGR
FVI
HZO
JBL
IJB
JOE
PDE
PMA
PTA
TDI

Vijfhoek laatste waarneming vijflroek e.o. VOD

Vijfhoek laatste waameming vijftroek e.o. VOD

Flevopark FGR

Gaasperzoom VOD
Vijlhoek VOD
Vijfhoek VOD

§chif,rolrijk PTA

Gaasperzoom roepend VOD

Laplacestraat gehoord VOD

vijflrcek VOD

TLE Thm van Lent
VOD VogeloverlegDiemen
1VSC Will Schep
WWA Willem van der Waal
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ONTVANGEN LITERATI]UR NAJAAR 1997

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal oYer de avifauna van Amsterdam en omstre-
ken

Twee artikeltjesuit 'Het Leveu', 5e jrg. 1910:
De eerste sneeuw. Het Leven 5e jrg. nr. 4,28 jan. 1910. Met foto van 3 Bonte Kraaien

fouragerend in het Vondelpark: *Bonte winterkraaien, die bij grote zwermen over het

Vondelpark fladderen, op zoek naar voedseln.
Duivenplatten in de Leidsche buurt. Het Leven 5e jrg. nr. 19, 13 mei 1910. met foto van
nTwee van de grootste en hoogste duivenplauen in Amsterdam'.

Diverse stukken uit Natura 1948-1966:
J.J. Frieswijk, Vogelleven op Amstelrust. Natura 52e jrg. nÍ. 9, october 1955. Vermeldt

de waarneming van een Hop op 9 apnl 1952 en 3 Bijeneters eind april 1952 aldaar.

J.J. Frieswljk, Spreeuwenslaapplaats. Natura 54e jrg. nr. 7, juli-aug. 1957. Over een

enoÍme slaapplaats blj Halfireg najaar 1956.

J.J. Frieswljk. Spreeuwenslaapplaatsen. Nahrra maart 1962. De verjaagmethode door het

afdraaien van de angst-roep heeft het spreeuwengedrag niet merkbaar beihvloed.

J.J. Frieswlik, Waarnemingen bii spreeuwenslaapplaasen. Nanra 59e jrg. nr. 6, juni
1962.
J.J. Frieswijk, Kokmeeuwenslaapplaatsen. Natura 60e jrg. nr, 213, maart 1963.

H. van Halm, Notities in een kwakkelwinter. Natura 57e jrg, nr. 10, nov. 1960. Over

vogels rond het Nieuwe Meer.
H. van Oorschot, Zwarle Reiger. Natrrra 55e jrg. nr. 10, okt. 1958. Over de waarne-

ming van een melanistische Blauwe Reiger aan de Sloterweg, aug' 1958'

J. Reiinders, Over het nachtleven vaR spreeuwen en mussen. Natura 56e jrg' nr. 10'

november 1959. Over een slaapplaats in een vliegtnighangar op Schiphol.

A.N. Swart, In het Oosterpark te Amsterdam. Natura 50e jrg. nr 9-10, sept. 1953'

Vermeldt het broeden van Wielewaal en Dodaars in het Oosterpark.

A.N. Swart, Huismussen. Natura 52e irg. nr. 5, mei 1955. Over observaties aan

vroeg-ontwakende Huismussen in het PTT-gebouw aan de Oosterdokskade. (vgl. ook

Reijnders in Natura 56 nr. 10, nov. 1959).
A.N. Swart, De broedvogels van Marken. Natura 55e jrg. nr. 12, dec. 1958.

J. Walters, Plan Tuinstad Slotermeer. Natura januari 1954.

J. Walters, De alarmroep van de Strandpluvier. Natura 51e jrg. nr. 4, april 1954.

J. \Yalters, Begin der bebroeding bij de Tureluur. Natura 51e jrg. nr. 7, aug' 1954.
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J. Walters, Het opruimen van beschadigde eieren bil Kleine Pluvier en Strandpluvier.
Natura 52e jrg. nr. 7, juli 1955.
J. Walters, Nederlandse ringresultaten bij de strandpluvier. Natura 53e jrg. nr. 2, febr.
1956.

G. & J. Andriese, P. Tak, Tellingen van Huiszwaluwen rond Amsterdam.
Langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer werden 136 p. Huiszwaluw vastgesteld.
Langs de Amstel broedden 37 paren.

J.J. Bakhuizel (L997\, Lijst van Amsterdamse aandachtssoorten.

Dierenambulance Amsterdam, Rittenoverzicht 1996. Dierenambulance jrg. 13

w. 3, deo. L997.
Geeft helaas ongespecificeerd en onbetrouwbaar overzicht van in de regio opgehaalde
vogels en zoogdieren. Zo wordt de vondst van een 'albatros', 3 raven (!), I havik, 26
(hout)snippen, 3 spechten, 7 valken en 37 'zwaluwen' vermeld, alsook I 'marter', 3
'hagedissen', 2 'herten', 24 'vleermuizen', 4 'slangen'. Graag een determinatiecursus
voor de chauffeurs van de dierenambulance.

H.W. Fischer (geb. 1917), vogeldagboeken en aÍchivalia L937-1972.
Han Fischer was jarenlang de ornithologische kompaan van Jo Ladiges (1913-1987),
wiens dagboeken eveneens in het VWGA-archief worden bewaard (vgl. ook Voous, In de
ban van vogels, 1995:. 239 en 333; Limosa 64, 4: 165). Met name de dagboeken van
voor en tijdens ïVO tr hebben betrekking op de regio Amsterdam. Fischer & Ladiges
stelden voor het eerst een Kleine Burgemeester in Amsterdam vast (op de bevroren
Nieuwe Herengracht, 23124 ja* 1942; Ardea 32: 240). Hun aantekeningen m.b.t. de
vogel-inventarisatie van het Naardermeer (1942-1968) bevinden zich in het archief van
Natuurmonumenten te's-Graveland.

H. van der Harnmen, Vullesvogels kun je ze noemen. Waterkrant (uitg. Ver. tot
behoud van Waterland) nr. 39, februari 1980.
Bevat een soortenliist van de vuilstort in de Veenderij Zunderdorp, de latere gifbelt
Volgermeerpolder. 'Zelfs de visotter is gesignaleerd'.

H. Heida, Vogelsterfte in Amsterdam als gevolg van botulisme 1976. Gemeente-
lijk Centraal Milieulaboratorium, Amsterdam dec. 1976.
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J. van Laren & G. van Es, Een sentraal-buro voor vogelwaarneming en -studie
voor Amsterdam. De Meidoorn 5e jrg. w. 718, julie/augustus 1933.
Oprichtingsverklaring van de vogelsectie van de Ned. Natuurhistorische Vereeniging
afdeling Amsterdam (het latere Centraal Instituut voor floristisch en faunistisch onder-
zoek van Groot-Amsterdam), dat eind jaren veertig ter ziele ging.

J.E. Messing, Jaarverslag Nestkastjes N.O.B., jaargang 23 (1997).
'De Buizerd en de Boomvalk hebben allebei weer gebroed op de begraafrlaats", alsook I
p. Sperwer. 2 p. Boomklevers hadden samen ll jongen. In september werd op de N.
Oosterbegraa$laats een wespennest uitgegraven door een Wespendief. Al eerder werd dit
hier fotografisch vastgelegd door Dirk Piet (18 september 9n, n foto-boek D. Piet,
archief YWGA).

D.M.C. Poppe, De vogels van Dijkland. Eigen rapport, Zwanenburg 1976.
Soortenlijst van de oosthelft van de Vereenigde Binnenpolder tussen Spaarnwoude en
Halfueg, geihventariseerd door G.J. Oreel m lwl97\ aangewld met gegevens van de
auteur over de jaren L969-1975. Zie ook het rapport van Belterman, Korf en De Lange,
Een landschapsreservaat binnen het recreatiegebied Spaarnwoude, Subfac. Biologie UvA,
1975 en een rapport van een N.J.N.- afdeling over het Spaarnwouderveen en de Banerij
ait l9A (vgl. N.Hollands Landschap Jaarverslag 196061 et 196142).
Ons lid Gerald Oreel trof hier m 1972 nog een territorium van de Steenuil aan.

J.E. Sluiters, Bedreigde natuur bij de hoofdstad. Rijk vogelgebied ten O. van de
Zaan. Mogen de Amsterdammers niets overhouden? Handelsblad of Telegraaf,
+ 1942.
Over het rijke nafirurgebied het Twiske dat toen ontgonnen ging worden.

F. Visbeen, Overzicht waarnemingen van Grauwe ganzon met halsbanden in
Waterland. Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend, de,c. L99'7 . Compu-
teruitdraai. Zie voor een eerste analyse de Graspieper.

J. Walters, 1997: een vijfde achtereenvolgend jaar broedvogel-census in het
Sloterpark-West (tuinstad Sloterrneer) Amsterdam. Eigen rapport, Amsterdam
nov. 1997.
J. Walters, 199'7: De broedvogelstand van de tuincomplexen 'Nut en Genoegen'
en 'Sloterdijkermeer' ten oosten van Sloterdijk, Amsterdam. Eigen rapport,
Amsterdam dec. L997.
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J. walters, 1997: een zesde jaar broedvogel-inventarisatie in het Rembrandtpark
te Ansterdam (Overtoomse Veld). Eigen rapport, Amsterdam dec. 1997.
Het verruigde terrein in het §loterpark-west telt 47 broedvogelsoorten (w.o. 5 p.
Nachtegaal, 15 p. Bosrietzangers, mog. Groene Specht); het Rembrandpark heeft 36
soorten broedvogels, en de tuincomplexen bij Sloterdijk 3l soorten broedvogels.

N. Zijlmans, Vlinder- en libellenwaarnemingen 1997

Ontvangen foto's t.b.v. het VWGA-foto-archief.
J. Walters, foto van adult mannede Siberische Talmg Anas fornosa, 22 tebr. 1963
Kostverlorenvaart t.h.v. de Kinkerstraat Amsterdam, bii strenge vor§t onBnapt uit de
eendencollectie van het Vondelpark (vgl. Limosa 39: 135-136).
J. walters, foto van le jrs. Gestreepte srandloper catidris nelanotos, westeliik
Havengebied Amsterdam (omg. Amerikahavenweg) 4 oktober 1969. van de eerste vijf
meldingen sedert 1961 is dit het derde aanvaarde geval voor Nederland. De vogel
verbleef hier van 28 september tot 5 okrober 1969 (Med. bl. KNNV VWGA B: ll-12,
Limosa 45:.73).
N. ziilmans, foto-reportage van het ringen van 4 jonge sperwers van nest te sche[ing-
woude, 19 juli 199; foto van vliegvlugge jonge Boomvalk van nest waterzuivering
Noord op 15 aug. 19fl, en van abusieveliik als Visarend gefolografeerde wiue Buizerd,
Diemerzeedffk 3l aug. 1917.

Correspondentie. Brieven van A.B. van den Berg (Sanpoort), p.J.T. Derks, K.J.
Eigenhuis, A. Groenveld (m.b.t. vondst van Noordse stormvogel aan de Muiderzeedijk
24.4.97, in coll. ZMA), S.K. van Hu[jzen @oorwerth), M.R. de Jonge (Extremadura),
G.O. Keijl, J.E. Messing, P. de Nobel (VWG Z.Kennemerland), G.L. Ouweneel
(Maasdam), A. Römer (Kamerik) en L. Stuijt (Roermond). Promotie-felicitaries werden
ontvangen van o.m. het bestuur van de VMA, J.J. Frieswljk, dr. H.p. Gallacher
(Milieufederatie N.Holland), prof. D. de Jonge soordwijk), dr. H.lV. de Nie (Wagenin-
gen), G. van Suchtelen, prof. K.H. Voous en W. v.d. lYaal, waarvoor dank.

II. Mlieuberichten over de regio

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdem) nr. 3, juli 1997.
- Amsterdam ziet ze vliegen. ooit sprak de gemeente met schiphol af, dat slechts I %
van het vliegverkeer over Amsterdam mocht gaan. Moties tot scherpere handhaving van
deze afspraak werden in de gemeenteraad verworpen.
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Amsterdarns Miliea (MilieucentrumAmsterdam) nr. 4, oktober 1997.
- Twijfel nut bedrijfsterrein Noorder U-plas. Deze plas is per ongeluk uitgegroeid tot een

bijzonder natuurgebied. Volgens onderzoek van Natuurmonumenten komen er in de

voormalige zandzuigput zeldzame dieren en planten voor, die alleen in helder brak water

kunnen leven. Een onderzoek door VU-economen betwijfelt of het als bedrijventerrein
additionele werkgelegenheid zal opleveren.
- Noordoever Nieuwe Meer is volgens gemeentelijke Projectennota Groen bestemd voor
intensieve recreatie.

III. Ontvangen regionale vogelt[idschrlften

Boontblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN--DLO) jrg. 9 nr. 5

oktober 1997
- De kunst om de kuikenfase te overleven. Jonge weidevogels z{jn afhankelijk van de

weersituatie en het agrarisch beheer. Op gemaaide percelen is de voedseloPname van

Grutto-kuikens 25% lager. 10-30% van de energieopname wordt gebruikt voor groei,

een reductie ervan beperkt dus de overlevingskans. GruBo-kuikens leggen dagelijks zo'n
10 km. af bij het fourageren.

Boomblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN--DLO) jrg. 9 nr. 4

september 1997.
- Natuurverkenning '97. Statistisch onderbouwd overzicht van de lange termijn na-

tuur-ontwikkeling. "Alle toekomstscenario's voor de Ned.. landbouw wiizen op een

verdere achteruitgang van natuur en landschap, vooral ten gevolge van schaalvergroting

en intensiveríng van het grondgebru*.'

De Duinstag (Vogelclub Katwijk) l2e jrg. nr. 2, oktober 1997.
- Het wordt tijd voor een Ringsnavelmeeuw. Terwijl in Groot-Brittannië jaarlijks 100

waarnemingen van de Ringsnavelmeeuw worden gedaan, zijn er in Nederland nog maar

5 gevallen: juli '86, april en december '92, jamari'95 en april '96.

- Jaarverslag vogelringsation De Beer. Yan 12 territoria van de Tapuit in Berkheide was

slechts I succesvol.
- Broedgeval van ïVoudaapje in Berkheide. Succesvol broedgeval nabij Wassenaarse

Slag: 3 jongen. le geval in de duinstreek.
- lVaarnemingen: een Vorksaarplevier op 10 juli, eind juli een Roodkopklauwier. 34 p.

Wielewaal in het Panbos.
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Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep) jrg. 26 nr. 3, oktober 1997.
- Voorjaarstrek blj Enschede. Deze piekt in de eerste helft van maart. 70 soorten werden
trekkend vastgesteld.
- Kwartelkoningen in het Witte Veen. Van mei Um juli 1997 waren hier 6-7 terrilorium
houdeÍrde vogels. ook elders werd in 1997 de soort meer gehoord: 70-80 roepende ex. in
de Groningse akkers, in Friesland, Drenthe en langs de grote'rivieren.

FÍtis (VlilG Zuid Kennemerland) jrg. 33 nr. 3 november 1997.
' zeldzame en schaarse broedvogels van Ruigoord 1989-1996. De Blauwborst nam toe
van 17 p. in 1989 tot 148 p. in 1996. kt 1988 was er een nestvondst van de Buidelmees.
In 1993 was er eer le succesvolle broedgeval. In 1996 waren er 5 Buidelmees-nesten,
met drie broedgevallen. Binnenkort moet het rljke vogelleven van Ruigoord wijken voor
de Afrikahaven-
- Fenologie van wintervogels. Eind augustus de eerste Paarse Strandloper, begin
september al een Ilsgors.
- Broedvogelinventarisatie van Jagtlust en Brederode duin. Het betreft een uitbreiding van
nan:luÍmonument Duin en Kruidberg. 43 broedvogelsoorten vastgesteld, w.o. Buizerd,
Houtsnip, Zwaro Specht, Kleine Bonte Specht, Boomleeuwerik, Fluiter en Goudvink.

De Graspiqer (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) l7e jrg. nr.
3, november 1997.
- Hollandse rijkdom op zicht in tandgoed en buitenplaats. Over de blizondere aviftuna
van de landgoederen van Zuid-IGnnemerland.
- Roofuogelinventarisatie van de N.Hollandse duinsEeek in 1996. Boven het Noordzeeka-
naal broeddeu l-3 p. Wespendief (1993/95), max. 24 p. Buizerd, 9-16 p. Havik, max.
22 p. Sperwer, rnax. l8 p. Boomvalk (1993) en max. 15 p. Torenvalk.
- De stand van de Tapuit op Texel en Ameland. op Texet daalde de stand van 210 p. in
1978 naar lvt p. n 1991. Thans zijn er nog 12 p. veranderingen in de vegetarie,
kustafslag en verminderde broedgelegenheid worden genoemd als factoren in deze
achteruitgang.
- Bijzondere broedvogels n 1997. De Roerdomp deed het goed in het Jisperveld en het
Twiske, ieder 5 p. In het Ilperveld ook I p. Plilstaart. In de AWduinen broedde de
Brilduiker. In Ankeveen I territorium van het lvoudaapje. op Texel broedden 188 p.
Lepelaars, in het Zwanewater 100 p. en 9 p. blj Enkhuizen. Op Texel slechts l0 p.
Blauwe Kiekendief, maar wel 30 p. Bruine Kiekendief en nieuw: I p. Havik, met 2
jongen. 40 p. Bruine Kieken en 7 p. Boomvalk in de Wieringermeer. kr het Gooi 5 p.
Wespendief vermoed, in de Haarlemse duinstreek vermoedelljk 3 p., mogelijk I p. brj
Bergen. Er werden veel Kwartels gehoord. Het Kleinst Waterhoen was territoriaal in het
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\[ormer- en Jisperveld. 7 p. Strandplevier op de Afsluitdiik. Naar schatting 20 Kemp-
hennen in Waterland-Oost, evenzoveel in het Wormer- en Jisperveld. Een Grote
Mantelmeeuw broedde op de Vooroever. 150 p. Grote Sterns en ca. 100 p. Dwergsterns
broedden op Texel. Hier ook ca. 8 p. Velduil. Tussen Tandvoort en Bloemendaal nog
een tiental p. Kuifleeuweriken. In het Gooi 430 p. Oeverzwaluw. In N. Holland
broedden 2 p. Rouwkwikken en 8 p. Buidelmezen. Op Texel 10 p. Barmsijzen en 5-6 p.

Roodmus.
- Bijzondere waarnemingen. Op 2l aug. een Kuhls Pijlstormvogel langs Camperduin (4e

geval voor Nederland). Een Sporenkievitzat op de Hilversumse Meent, 18 mei. Op 16

juli een Grijze Strandloper op Texel en begin aug. dezefde'! bij Den Helder. Na een
geval van een Ivoormeeuw in de 2e week mei bii Castricum, ook een op 2l juli bij de

Nek. Eind juni een Alpengierzwaluw bii Den Oever. Drie vangsten van de Waterrietzan-
ger in de AW-duinen in augustus.

De Grauwe Gazs (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 13 nr. 3,
november 1997.
- Over het onderzoek aan gehalsbande Grauwe Ganzen in Waterland. Een deel van de

vogels ruit in Flevoland. Er is een terugmelding van een overwinterende vogel in Spanje,

1996197 0oco?).
- Avifauna Flevoland. Totaal werden 209 soorten gezien. Daaronder in de 2e helft juli
een Grijze Strandloper en medio augustus een Steltstrandloper (mits aanvaard, nieuwe
soort voor Nederland).

De Grauwe Crors (Avifauna §lsningen) jrg.25 nr. 3 en 4, november 1997.
- Steltlopertelling najaar 1996 in Groningen. Zo'n 90.000 Kieviten in oltober en bijna
40.000 Goudplevieren in november.
- Oeverzwaluwen in 1996. een recordjaar met 3150 p. een toename van >30% t.o.v.
1995. De helft broedt in de Iauwersmeer.
- Lachmeeuw in stad Groningen: nieuw voor Nederland. Yanaf 22 aug. tot ver in
september verbleef deze Amerikaan in het centrum van Groningen.
- December 1996 : 3 nieuwe sooÍten voor de Groningse lijst. Het betrof Izabelklauwier,
Woestijntapuit en Middelste Bonte Specht.

Andere opmerkelijkheden: een Bastaardarend l0 mei '97 b{i Termunterzijl. Eind juni een

Vorkstaartplevier. In het Oldambt 95 territoria van de Kwartelkoning. Daarnaast
l0-allen roepende m. ten zuiden van de stad Groningen. In mei een kleine invasie van

Wiwleugelsterns, minimaal 309 exx. Er broedden 27-28 p. Grauwe Kiekendieven, wv.
19 in O.Groningen en 7 p. in de Lauwersmeer.
Bijlage: B. de Bruin & S. de Bruin, Lijst van Groningse Vogels (met fotodocumentatie).

43



De Gierut/alaw 35 (1997), nr. 4

De Groningse Lijst omvat thans 340 vogelsoorten. Daarvan zijn 29 soorten slechts
eenmaal vastge§teld. Daaronder 3 unica voor de Nederlandse avifaunistische lilist:
Roodkeelstrandloper (mei 1987 Lauwersmeer), Lachmeeuw (aug-sept. lg97 Groningen)
en Balkankwikstaart (mei 1988 Delfzijl).

De Groenbewuste .4nnsterdatwrr€r (Instittuut voor Natuurbeschermingseducatie,
afd. Amsterdam) l7e jrg.nr. 3, aurg. 1997.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) ZLe jrg. nr. 5, oktober 1997 .

- 1997 een verrassend goed Klutenjaar. In de Zaanstreek broedden zo'n 47 paar, m.n. in
het Wormer & Jisperveld, en blj WesEaan.
- Huiszwaluwen in de zaanstreek 1997. verdubbeling sedert 1993 lot 217 p. ln 1974
broedden er nog 343 p.

De Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) Zle jrg
t997.
- Verslag wintervogeltellng 1996-97 in de Zaanstreek. Max.
december 1996.

tr. 6, december

46.300 Smienten in

Heimaw en Thijsse Nievvsbrtef (Heimans & Thijsse stichting) nr. rz de*. 1997.

De Kleine Alk (VWG Alkmaar e.o.) jrg. 15 nr. 4 november 1997.
- Broedvogels van het weidegebied en het landgoed Nijenburg (Ireiloo). Resp. met 3l en
toaal 53 soorten broedvogels.
- zeetekoverzicht april-sept. 1997 . Al voor het 2e jaar geen Dwergmeeuw-voorjaarstrek.
ook de trek van sterns en srcltlopers begin mei bleef uit. Eind april was er wel goede
trek van Rosse Gruno's (toaal 4500). 3 vale p{ilen op 20 juli. op 21 aug. kwam dichtbij
een Kuhls P[ilstormvogel langs, de 5e voor de Hondsbossche. stormgasten waren er van
8-15 september.
- waarnemingen juli-sept. 1997. Bruine Boszanger bii Hargen op 30 september. claim
van Ravenpaar met bedelendjuv. op 3-7.

De Korhann ry\ryG het Gooi en omstreken) jrg. 31 nr. 4, okrober 1997.
- oeverzwaluwen blijven in de lift. De soort nam in het Gooi toe met 30% ten opzichte
van 1996, tot 481 paar.
- Vogelinventarisaties in polder Arkemheen (nrssen Bunschoten en Nijkerk) 1995-96. IÍl
1995 820 p. Grutto's en 270 p. Tureluur.
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2l p. Znmertalhg.

de Kruisbelc (Vogelwacht Utrecht) jrg. 40 nr. 415, oktober 1997.
- Zeldzame broedvogels en kolonievogels in de provincie Utrecht in 1996. Slechts 3 p.

Kerkuilen, 2 p. Europese Kanaries te Bilthoven, 9 p. Nachtzwaluwen. Terugval van

Ilsvogel van 15 p. in 1995 naar 4 p. in 1996. 2 p. Oeverloper, en 17 p. Raven (in 1995:

7 p.). In de Vechtplassen niet minder dan 209 p. Grauwe Ganzen (>307o toename). Nog
6 p. Kuifleeuweriken in Amersfoort. Inmiddels 9 p. Ooievaars. In het Leersumse Veld

terugval van Geoorde Fuut van 12 p. in 1995 naar 4 p. in 1996. In de Vinkeveense

Plassen 50 p. Krooneend.
- Vogeltrek over Noordhout (Driebergen), 1980-1996. Ongestuwde landtrek piekt 3e

decade van oktober. > 1200 Appelvinken in 1996, een record. In 1996 ook de tweede

grote invasie van Gaaien (na die van 1983), en de derde van Kruisbekken, Nieuwsbief
SOVON Distia 10 en We*groep Vogelinventaisatie Utrecht, nr. 2 september

L997.
- Broedvogels in het Utrechse m 1997. Twee territoria van het Woudaapje, en een van

de Brilduiker. l0 territoria van de Kwartelkoning in de Blauwe Kamer bij Rhenen, en 4

in de Amerongse Bovenpolder. In de Blauwe Kamer ook 1-2 p. Kleinst Waterhoen.

Meerkoet (Nanrur- en milieufederatie Wierhaven) 1997 nr. 1.

- In de ban van de Kraanvogels. Over een excusrie naar Lac du Der, ten oosten van

Parijs. Hier zaten begin maart 20.000 ex.
- een influx van Vuurgoudhaan§es in september 1996. In hetzelfde jaar broedden 2 paar

in het Robbenoordbos, Wieringermeer.
- Braakballen pluizen. Analyse van braakbalresten Yan Rans- en Kerkuil.

De Mourtk (VWG Rijk van Nijmegen) jrg.23 nr.3, november 1997.
- Krekelzanger in de Ooypolder, medio mei 1997. Op dezelfde plek werd eind mei 1956

een ex. gezien, toen de 5e voor Nederland.
- \Yaarnemingen rond Niimegen 1996-1997. Slechwalken pleisteren regelmatig op de

EPoN-centrale, januari-juni. Eeu Ringsnavelmeeuw op 14 april 1997 n de Bemmelse

Waarden (Leijs, z. beschrijv.; zie Pennevluchten, VWG Wageningen).
Roodkeelpiepers geclaimd op l0 januari langs de Maas (Waterpieper?). Groepje van 5

Notekrakers 15 sept. '96 Ooypolder.

De SI<or (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 16 nr. 4, september 1997.
- De Wadvogeltelling van27 juli '97. Sterke aftnme van Scholeksters. Daarentegen meer

Groenpootruiters dan ooit. 145 Geoorde Futen nabij de Uzeren Kaap.
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- lnventarisatie Korverskooi (t. N.O. v. de Koog). 44 soorten broedvogels, w.o.
Kwartel, Patrijs en Boomvalk. Mogel{k Sperwer.
- Waarnemingen zomer 1997. Koereiger enzwaÍte Ibis 2e week juni, veel Kwartels, op
13 juli een Griel, Steppevorksaartplevier geclaimd op 23 juli, eind juli 5 Lachsterns, een

Bonte of Brilstern, 227 Dwergsterns (De Cocksdorp) en I Biieneter, medio juni-begin

sept. diverse Gr. Franjepoten, Roodpootvalk in juli en aug., Vale Pijl op 25 augustus.

De Skor jrg. 16 nr. 5, november 1997.
- Wel en wee van de Dwergstern op Texel. Totaal 105 p., wv. 33 op de Hors Qater l2),
7 in de Mokbaai (later 15?), 11 bij Oudeschild, 19 in de Slufter (later 7), en 35 p. bij de

Cocksdorp. Voor het eerst in 100 jaar komt de stand boven de 100 p. uit; het broedsuc-
ces was echter laag.
In de Mokbaai broedden ook 150 p. Grote Sterns, 100 p. Visdief en 4 p. Noordse Stern.
Terugmeldingen Korverskooi. Terugvangst van een op de Orkney-eilanden geringde Sijs.
Een medio oktober geringde Zanglijster een maand later teruggemeld uit de Algarve,
Portugal.
- Waarnemingen september-oktober 1997. Diverse Bladkoningen en een Bergfluiter
sept./okt., 3e week oktober een Usduiker, plus 2-3000 N. Stormvogels op 25 okt. Op I
okÍ. een Grote Pijlstormvogel. Medio okt. een ZwaÍte Rotgans. 2 Hoppen en enige
Ruigpootbuizerds 3e week okt., juv. 7*earend op I nov.

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 10e jrg. nÍ. 3, september
L997.
- Nieuw overzicht EaÍËLer. en zwanenpleisterplaatsen. Bespreking van nieuwe publicatie
'Ganzen en zwanen in Nederland'.
- Nederlands Atlasproject voor broedvogels 1998-2000. Met kaarten van de huidige
verspreiding van Kuifleeuwerik en Blauwborst.
- BMP-resultaten 1995-1996. Toename Torenvalk, diverse bosvogels, w.o. Wielewaal en

Kleine Bonte Specht.

- Veel Kwartelkoningen. Op grond van tellingen nu al 185 territoria bekend, wv. de helft
in het Groningse Oldambt.
- Watervogeltellingen in het Ned. Waddengebied. In januari ziffen vrijwel alle Kanoeten
in de westelijke Waddenzee.
- Steltlopers in het binnenland. Halvering van het aantal overwinterende Goudplevieren
van 400.000 injaren zeventig naar 200.000 nu.

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helder) 15e jrg. nr. 79, juli 1997.
- Vroege vogels 1997. Voorjaarsfenologie m.b.t. 35 zomervogels. Fitis op 2 maart en
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Boomvalk op 17 maart waren vroeg.
- Waarnemingen. een Daurische Kauw op 8 en 10 mei 1997. Een Kortteenleeuwerik op

20 mei, en op 24 mei nog een Roodhalsgans.

De Steenloper §ogelwerkgroep Den Helder) 15e jrg. nÍ. 80, oktober 1997.

Speciale editie: Zeetrektellingen 1996 vanaf telpost Huisduinen (aantal teluren 169 in

voorjaar en29o in najaar).
6200 Rotganzen op 8 april en adulte Vorkstaartmeeuw r. N. op 4 mei. 8500 Grote

Mantelmeeuwen op 12 sept. 1992.

De Strandloper (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 29e

jrg. nr. 4, september 1997.
- Nieuws uit de A'damse Waterleidingduinen. Er zijn ongeveer 200 Vossen (35 burchten-

), 500 Reeën, 150 Damherten en 35.000 hagedissen.

Roze Spreeuwen nieuw in Noordw[ik. Op 9 mei 1997 werden 2 adulte Roze Spreeuwen

waargeoomen in de Noordduinen.

De Talikeling (Werkgroep Roofuogels Nederland) 5e jrg. nr. 3, okÍober 1997.
- Vale Gieren in Kroatië. 120-150 p., m.n. op Cres.
- Groei van hongerende Wespendieven. Slechs 7 nesten in heel Drenthe gevonden. Op

alle nesten was er een probleem met de voedselvoorziening. Uitgehongerde jonge

Wespendieven werden bijgevoerd met rijpe bananen. Jonge Wespendieven kunnen

extreem lang hongerend overleven, wel lopen ze groei-achterstanden op, m.n. ook in de

voor het energie-besparend schroeven belangr[jke staart.
- Zongedrag van een Wespendief. Met diverse hypothesen m.b.t' de functie van het

zonnen door roofuogels.
- Kunnen Boomvalken nestpredatie voorkomen? Boomvalkpaar weet 2x een jong

vrouwtje Havik te verjagen. De vraag bllift of dat ook zou lukken bij adulte Haviken.
(met foto van adulte Boomvalk in Gemeenschapspolder, A'dam Z.O. nazomer 1995).

- Bosporusperikelen. Topdag kwam na enige dagen regen: op 20 septembet 1997 trokken

over Istanbul 6600 Schreeuwarenden, 2040 Balkansperwers, 2 Arendbuizerds en > 1000

Steppebuizerds, 122 Slangearenden, > 1 100 Alpengierzwaluwen.
- Recente Roofuogelliteratuur. Belangr[ik artikel over Havikprooien (o.g'v. 13.400
prooien): l) lijsters en duiven 2) Vlaamse Gaai en Zw, Kraai, minder Ekster (Orn' Anz.
36: 19-30). Twee succesvolle broedsels van Slechwalk in Nederland met 4 en 3 jongen

uitgevlogen (Nwsbr. Werkgr. Slechtv. 3, 1: 10-ll); een hiervan? op Epon-Centrale te
Nijmegen 1997:. 2 jongen. Artikel over Zeearend in Duitsland en overig Europa (Falke

43 284-289). Herstel van Amerikaanse Visarendpopulatie (van 8000 in l98l naar
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14.200 p. in 1994); vele hiervan broeden op kunstnesten (idem in Finland); ook herstel
van N.Europese populatie (J. Rapt. Res. 3l: 129-137). Artikel over uitsterven van
Lammergier in W, Alpen (in 19e eeuw hier wljdverbreid, t 1920); zie Biol. Conserv.
79:. 155-171. Bespreking van BWP-Update over Kleine Torenvalk (aanvulling 3x sJaars
op het Handbook, voor f. 100,-). Studie naar reproductie van Havikarend: afrremende
populatietrend door vervolging en hoogspanningsclashes @iol. Cons. 79: 59-66).
Schokkend verslag van Kainisme bij Schreeuwarend: Abel vanafZe dag doodgetreiterd, t
dag 5, op zesde dag opgepeuzeld door Kain en moeder Schreeuwarend. Achteruitgang
van Rode Wouw in Italië en op Midd. zee-eilanden Menorca, Sardinië en Sicilië.
Overzicht sluit af met foto van 4 grote jonge Sperwers op nest bU Schellingwotde, 27
juli 1997 (foto N. Ziilmans).

De Tingiaan (Tringa, VïVG Schagen) 20e jrg. nr. 4, september 1997.
- Alledaagse vogels. De Grote Bonrc Specht. Deze specht vestigde zich pas in 1976 in de

duinen t.N.v. de Hondsbossche, op Texel in 1978 en op Terschelling in 1990. De
'Noordse Grote Bonte Specht' D. major rrujor is invasiegast (n 1962 en 1972, maar
massaal in 1889). Sterke doortrek werd genoteerd op de Finse Alandeilanden, waar op
26 a,ug.1962 130.000 Grote Bonte Spechten doortrokken.
- Veldwaarnemingen. I Zwarte Ibis bij het Zwanenwater begin juni. 27 Lachsterns
pleisterend t.N.W. v. Schagen, vanaf 6 augustus.

De Trtngiaan (Tringa, VïVG Schagen) ZOe jrg. nÍ. 5, november 1997.
- Alledaagse vogels. Zilverplevier. Max. 30.000 op voorjaarstrek in 1980, met als
dagrecord op de Hondsbossche 8100 r. N. op I mei 1983. In de Ned. waddenzee

overwinteren er 2300 en in de Delta 7200.
- Veldwaarnemingen. Begin oktober een overvliegende Zeearend en een Bladkoning in
het Zwanenwater.

De Tingiaan (Tringa, VWG Schagen) 20e jrg. nr. 6, december 1997.
- Alledaagse vogels. Vlaamse Gaai. Invasies van N.Europese en Russische vogels deden

zich voor n 1947, 1951, 1955, 1972 en 1983. Het hoogtepunt van noordel{ike Gaai-inva-
sies ligt doorgaans in de eerste decade van oktober.
- Veldwaarnemingen sept.-nov. 1997. Groep van m. 100 Kraanvogels over Schagen, 24
oktober.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 10e jrg. nr. 5, september 1997 .

- Boerenzwaluwkolonie aan flat in l,elystad-haven weggespoten. Bewoners hadden last
van poepoverlast.
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- Regionieuws. Opmars van de Lepelaar in de Delta. De kolonie op Voorne groeide uit
tot 135 p. Daarnaast waren er nieuwe vestigingen in het Volkerakmeer en het Veerse

Meer.
- Sardinië. De Italiaanse Vogelbescherming boekt succes met de bescherming van
Eleonora's Valk (van 38 naar 100 p.) en Audouins Meeuw (nieuwe vestiging in 1995: 15

p.).

De Winterkon ng OWG Castricum) jrg.32 nr. 3, oktober 199'1.
- Grorc Barmsilzeninvasie op de Vinkenbaan. In Nederland komen 3 ondersoorten van de

Barmsijs voor, wv. twee Grote: flammea flammea en flammea rostrata, Groenlandse

Barmsiis ('onregelmatige gast', echter geen aanvaard geval op de Ned. Avif. Lijst). De
Grote Barmsijs is een invasievogel, wanneer Berken geen zaden dragen. Dit gebeurt

steeds vaker t.g.v. zure regen. Een frequente slechte berkenzadenproduktie levert meer
Grote Barms[isinvasies op. Daarbij worden steeds minder jonge vogels gevangen.

Invasies gaan kenneliik gepaard met lage overleving van jongen. Een Barmsljsinvasie is

dus voor de populatie een dubbele ramp.
- Mijn Duife Columbus palumbus. Tirade tegen de Houtduif: "Zij die beeWen voor zich
hebben van Koningin Wílhehnina zien in een foeragerende rondperuige Houtduif een

frappane gelijkenis mct onze voormalige avaarbeboezende Koningin-moeder'.
- Het noodlot van de steltlopers op de vinkenbaan. Terugmeldingen van de vele op de

Castricumse vinkenbaan gevangen steltlopers volledig afhankeliik van afschot door
Franse jagers, hetgeen het overwinteringsbeeld vertekent. Vooral de grotere soorten
worden afgeknald (vgl. ook Hulscher, Limosa 62 L77-l8l).
- Zwaat op de maag. Havik eet Specht. Van het allerlaatste paaÍtje ZwïÍte Spechten, dit
jaar met nest bij Schoorl, werd een oudervogel teruggevonden in de braakbal van een

Havik.

III. Ontvangen rapporten

K. J. Eigenhuis, Historische volksnamen van Nederlandse vogels en hun
etymologie. Computeruitdraai in afleveringen.
Dit is een langerlopend etymologisch project m.b.t. de oorsprong van Nederlandse en

regionale volksnamen van vogels, ter aanvulling en correctie van het boek van Blok en

Ter Stege (1995). Daarmee wordt een ornittrologisch- taalkundige interesse voortgezet,
die al dateert van onze oudste ornithologen §ozeman, Schlegel, Albarda, E[jkman). Nu
Eigenhuis bij de Z-namen aanbeland is @ijv. Zeezot = Jan v. Gent, Zijdehoentje :
\4raterral), wordt het manuscript hopelijk een keer integraal gepubliceerd.
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K. Kapteyn, Monitor natuur. Monitoring van uiwoeringsprojecten en meetnet-
ten. Uitg. afd. onderzoek provincie Noord-Holland. Haarlem, september 1997.
Overzicht van de verschillende gemonitoorde meetnetten (o.m. van weidevogels, van
dijkvoeten) in Noord-Holland.

J. Treep (Beilen), Flamingo-Nieuwsbrief nr. 1, aug. 1996 en nr. 2, september
t997.
Over de vr[ivliegende populatie flamingo's, in 1983-1995 broedend vastgesteld in het
Zwillbrocker Venn, nabÍd Meddo aan de Duits-Achterhoekse grens publiceerde de auteur
in Het Vogeljaar (42, 5; dec. '94); het betrof aanvankel[jk Chileense, in 1993 ook
Europese of Grote flamingo's (6 p.), De meeste flamingo's overzomeren op een plaat
voor het Mirdumerklif, aan de Zuid-Friese kust, en kleinere aantallen in Zeeland. Thans
z{in daarbij vier soorten flamingo's in het spel: Chileense, Caribische, Grote en Kleine.

Werkgroep Vogelbestrijding N.V. Luchthaven Schiphol, Jaarverslag 1986.
Per 10.000 vliegbewegingen zljn er 3-5 vogelaanvaringen. Gemiddeld doen zich jaarlijks
140 aanvarings-incidenten voor.

P. de Wijer, I. Janssen & F. Hagendoom, Translocatie Ringslangen Diemerzee-
dijk, Amsterdam. Uitg. afd. herpetologie Inst. v. Systematiek eu Populatiebiolo-
gie UvA, Amsterdam uovember 1997.
In verband met de 'sanering' (afdekking) van de Diemerzeedijk is een actie ondernomen
om de populatie ringslangen te verplaatsen. Er werden 56 ringslangen gevangen en elders
uitgezet. Het stuk basaltdijk van de zuid-oostelijke Diemerzeedijk dient als overwinte-
rings- en ei-afzetgebied voor ringslangen behouden te blijven.
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