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REI}ACTIONEEL

In dit nurer een aantal gevarberde artteleq «le Anstedame 'Big Day', qpreeuweuwolke'o,

Krooneeode,n, tips voor ieken, eeo vÍ€Ëmde hilikstaart en de specialiteiteo vao La Patla
Uiteraard hfodrtie uit de vereniging -o.a. het reglemetÍ voor het erelidmaatschap' en het

oovobrszen ormzicht van de ontrangon lfteratrnr. In het vo[eule nuÍ[IEr hopeliF cen

dutÈel-dikke waarnemingcnrubriek.

Wb artikolen (ea ittgstmtiest) hpeft voor bot votgeode nunnËr wordt vao harte uitgenodigd

contact op te reÍDen Dot de r9dactie.

(AdlrErt€, ie)

fqd, (Wvaudcr*larrcrr, Zdan4 LaueanPs, Eoge Vcluoe, Gdb§l P@tí,
BlasveXnsdc-4c.

EEN I'AG VOGELEN ONDERLEII}ING VAN EEN ERVAREN GIDS?

NatuurBeleven

Vogeltochten per Minibus
tot 8 personen

Bel

020-4961620

Oosterrperkade 6
1184 TV Amstelveen
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De Gierzwahm 36 (1998), nr. I
VEREMGING§NIETIWS

BiÍd maaÍt. Veel regen. Eeir goede tijd rrcor een jaarragadering. Inclusief

waren 2l leden aanurezig. ceelr testuurswi,agingen dit jaa e,n ook de kascomissie b[ift
zoats db b. Na discussies over 'instap&eryels' en de begroting wordt voorramlift het

jubileuqiaar I 998 beqproken- 
Re"dr een aautal leden heeft toegezegd een b[idrage te leneren aan het jubileumboek,

alias een moob, duurdere uitgave van De Gierzwaluw.
Op een in het nqiaar te houd€n'Dag van de Anstcrdmse Vogels" zal dere uitgave

ge"ublfueerd worden en worden ewmueet ge,nomineude bden beooemd tot oelid {idens een

U;zona.re bdeovergpdering. Meosen die nog meer ideeën hebben over twultts mn deze dag

of willen mwerken aao de uitvoering ervan, worden verzocht zich te me(en b[i het bestrur.

Op 3 mei vindt een Big Day plaats. In gro4jes rnn 3 tot 5 mensen wordt 24 ur lang

ge,mcht tagf- mveel mogelijk soorten. Dit kan zowel per arÉo of per fiets. Men kan zich alleer

of als groepje aanrnelden bli Jan Joost Balàuizen: M04388246.

Fraos van der Veen stopt oa dit voorjaar mt bet begeleiden van de e,(cur§ies, Jip Kooiimos
need het in het DaiaaÍ van hem orrcr. IIirSi bedaoken we Frans voor "iF inzet en

eothousiasme.
Verder zoeken we excursie-leiders die wilten meehehen aan de twee-wekeliftse

e:rcursies waarmpe we dit jaar willen beginneo, Het is de bedoeling dit vanuit een vast

vertre§unt te doen We willen zo de opvang van nieuwe leden verbeteren'

ElhndÉ Bruin
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De Giernwhur 36 (1998), w. I

NhureLcden:
o B. llatuo* Ceidrnntean 22613 1072 GE Amsterdan Tet @M714580
r R §uilts, Gesrvlftrt 59 1082NMAm*crdm. Tel:020442173?
o E.Veluneiicr, GÉ€rvliet 59 1082 NM Amstcrdan Tel'. t20-6421733
o t't van WaHerveen, VartstÍtat 6012 1075 RR Affierdu. Tet @0-6ó17003

Opgezegtl:
o vanGoor, ldesschaertstrad 20 1077 W§ Aostffdsm.
o lL Schryers, PegryAshcmftstaat 12 1325 KIIAhÍ€.
o L. §tuit, Ministcr Boryaertstrat 107 6O42 CK Roernond"
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EXCUR§mS

Tot aan de zomervakantie is er elke maand een excursie voor leden vag Vogelwerkgroep

Amste«tam. [l jutri is dit zelÈ eeo weekend- Het vertrekpunt is zoals altijd het Stadiorylein,

tussea de twee Febo's; de rrertrekt$den & M3 keer uiteenlopeod, mÍuu wees er wel op t[id!

Bii alle excursies wo,rdt voor carlnotng gerorgd
Tip: mteer de volg€ode data aftrast inie ageoda

Zaetdag 18 oÍit d€ StulD (Lage Vwrsche).
IIbr koben vele soorhn vogels van bossen voor, zoals mezeo en spechten (ook de Kbine

Borte). Deze qrcursb nl niÉJl. m hng duren: wij proberen uiterlijk 2 uuÍ 's middags weer in

Amserdamtezlin
Vertrektiid: 8.00u.
Aarmelden b[i Fraos ofHuub.

Zaterdag 16 mei: Grebbeberc en Blguwe Kfircr.
Voor een aantal vogelsoorten (o.a uilen, Porseleinhoen, Nachtzwaluw) kan men het beste 's

avonds er op uit trekLe!. Dat zullen wij deze keer dan ook doen
Vertrektiid: 18.00u.
Aanmelden bij Frans of Huub.

Weekend 13 en l4ÍEi: Drente / GtonineeNt
Nadat we onze temjes bebben opgeslagen op een eelrvoudf kaqeerteNreifje mbij E*enen
nrSig de omgeviry hetËelr verteod gaan $re aan het eind vaa de EiddaS naar hct Bargerveen

Dar gaan we op zoek DaaÍ Grauwe Klauw*r, Zu,Ete Stefo, Porsehinben, KwaÍtel eo

Nachzuíahm. Op "@ 
gaan u,e oa het a$reken van de tcden rbhing Dollard en

omgwing; uraar veel Bhuw€ Kiekendieven en Kwartelkoninge'lr hroede'o, maar of wij dd ook
ellenrael te zieo kriigec....?
Het is mogelijk om op zatërdag zelfte koken, maar uit eten kan ook.
Vertrektlid: zaterdag om 10.30u.
Amoelíenbij Huub.

De telefoonnuruers om je aan te m€lden zijn:
FransvanderVeen: 02G6854ó95
HuubLoete: 020-64373970f0651552469

Wegeos boëindiging vatr zifu firnctie als excursiebegeleider is er nog §teeds Phats voor een

v€rvaogsr voor Fnns. Ben je geïmeresseerd en denk je over voldoeode veldkemis te

beschikken, neem dan eveo coatact op met lltrub.
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LEANGEN

Dimdrc 12 mi: I«rcIlvíarn.
I(sellvíauer is een erv@nvogehar db bet huk vindt om vogels te fotogaferer Voor ik zijn
na"m kende was ik h reeds twee lceer in kt veld' rcgea hct liif gelopen ret ztin fototoestel
in de aamslag: bij de Roodmssen bij de lxpehrsplasseo en bij de Kreketzanger in bet
PaqushorÍ (l9í}M Kmelha éé.n en ander vao vogels $ect UiifÍ oder meer uit het Èit
dr* b[i lid is vm de Comissb DwaalgnsenNdolodse AvifuEÀ

De dia-seÍb van dezc avond betreft opurnes gemakt in Spmje. Ïwee gebieden komen aan
bod: l) de Ebrodelta: een landbouwgebied oet voormmelijk natte riisbouw waar neel

stehbpers voorkomeo, evenals awat alle Europese reigersoortoo en 2) de Spaanse Btreneeën
met order andere de Lamergier.

Komt allen!!!!!l!t!!

De lezingen worden gegeven in de Plantagozaal van tret NME-centrum, Plantage Middenlaan
29 (aarbelleo bli ha NME-centrum).
Ze begianen om 20.00 urn en dureu tot ongarcer 22.00 (vaoaf 19.30 is er koffie/tbee).

EdialDel&er

5



De Giernnluw j6 (1998), w. 1

OPROEPEN VAN VOGELBE§CEERMING NEI}ERLANI)

Lepeharraornemingen
Om de voedsel- eo rustgebiedeo van de lrpelaar in Nederland vast te stellen, is iu 1995 door

Vogelbescherming Nederlaod een rapport uitgebracht met de resultden van vele honderden

waaÍn€mingeo van Lcpelaars.
Voor de lobby riohting waterbeheerders voor een betere voedselsituatie is een actueel

overzir;ht wenselifr. Om deze red€n is bt nodrg het overzicht van 1995 te actulisereo In
1998 zulbo waamemingen vensreb e6 gSpublbeerd worden in een oieuw overzich, uit te
vrcrten door Vogelbescberming Ned€daod. Om dit actuele overzich lmn fourageergebieden

rankpelaarste v@igenwordt eeooproep gedaao om de vo§ende gegeveos door te gwen
aan het onder$amde adres:
r haantallepehars
r de precieze locatie (bhok, Ïe8t ingetekeod op kaart)
. datumvande lvaaÍneming
o juvenhl of adult (indien bekend)
r kleuencode indiengedngd
r n4am saa(k€swaarnemer(s)
Na publikatie anllen de gegevens ooderdeel worden van SOVON's gebiedsgericlrte database.

sovoN
T.av. Ward Ilagemeiia
RiÉssramveg 178

6573 DG Beek-Ubbergeu
tel: 024-6848111
&:c 02+6848188
e-mit SOVoN@intet.rtn*

Verleenslachtofiers Kortuil
Bii Vogelbescherming Nederhnd is een stagiaire, Deods de Heer, bezig de locaties te
analyseren waar Kerkuil-verkeersslachtoffers $rordeo gevonden" Vogelwerkgroepen worden
venocht om eventuele vondsten door te geven zodat ?ii de?e in bet onderzoek kunren
verwerken Dit kao dhect bii Vogelbescherming of via het secrÉtariaat vm de

Vogehrerkgroep.

Vogelbescherming Nededed
Driebogseqteg l6c
3708 JB Zei$
tel:030-6937700
&x 030-69188,14
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PROCEDI'RE VOOR EET AANMELDEN EN BNNOEMEN VAN ERELDDEN

Eet erclidmaa6chap van de VWGA

Bi de YWGA horpn oelenwbt fuPotd

Het erelidmaatschry bordt in:
o gr*is lidmaatsc@ rrcor bet bveu ran de YWGA;
r gratisbezeoding vande Gierzwaluw;
o vermelding als erelid op de ledeolijst van de VWG&
. etr voor 1993 6l2sleag de voorraad strekt: een gratis orerylaar vaa de jubiletmdtg,ave van

De Gierzqraluwvan 198.

l(r*sb

Als erelid komen per'sonen in aaomerking:
r die reeds lid zijnyande VWGIq
r eu zich op bijzondere wijze idensief kbben ingeret roor onderzoèk raar of bescherming

van vogels in Ciroot Amsterdam, ee'n Sizoadcre rol hebbea gespceld in de vereniging;

belangrlike publik*i* beben v€night enlof politiek actief zijn geweest.

Bestuursbden mogen nia aaogesteld wordeo als erelid. Leefrijd is geen laiterfum-

Torre@

De aamelding dientte geschiedco:
r door eenlid vaode W/GA;
r nm {6 secretaris vande VWGA;
o schrifteliikenverg€zeËvane€nrnotivatb,datwilzeggeneeoduideliftebesc,htiivi4vande

verdiensten op grond narvao het lid in aame*ing kom voor bst eÍelidoaatschap;

r order vsoelding vatr rrram, adres en telefoomrumer van degene die het aspiram'erelid

aanmel&;
r en ooder vermelding van e!am, adres en telefoomumer van het aspiranferolid.

De aameHing wordt beoproke, in het bestuur. Darrraalordlermcht worden ofhet lil
aaamerU[ik in aauoe*ing kom, ret aodere woordes of er voUoende araagvlak is.

Is dit het geval dao wordt het aspiraut-erelid beaaderd om te polsen ofdeze medewerking wil
nerlenen

Banw

Ledenzlinin staat omnabet vetzedenvm de age,lrdavoor de alge,loene ledenvogadering'
waarop de beaoeming vermeld staat, een bezwar inte dienen Dit bezwaar die'd wel
onderbouwd te wordcn enhard kumeaworden g€Eaakt.

7



De Gierzwaluw 36 (1998), rr. I
Het bez\ilBar wordt gecontroleerd en beoordeetd door hot bestuur. Indien het bezwaar terecht

§ wordt afgezÈn vao beoocming. Mocht het bezwaar ontereoht ziio, dan re§t de indiener

enan de oogeliftheid tiideos de ledenvergadering een tegeostem uit te b,rengen Verdere

discussie is op dat momeirt niet meer nogelijlc

Umle

De benoeming vaohst erelill wordt op de agendageplaatst rmn de atgemoe ledenvagadedng
ofvm een speciaal te beleggen loiizo&e ledenvergadeÍiog.
Over alb aspirau-lede,n wotd hoofdeltk gpstemd" Het erelid word beooend bii een

menlerheid vm 507o phs l.

Itret bestunr vaa de Vogelwerkgroep Amsterdam, 24 mratt l»8

BEnICEÏ VAIY IIE PENNINGMEE§TER

In verbaod rnet dc gestegeo koseo voor hpt incasseren van achterstallige contributies zal

voortaaa FL. 5,- adminis&atiekosen hÍekedug worden gebracht aan lede,lr die de contributie
voor I oltober niet hebbeq betaaH.

J. vanBlankeu
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VOGELWERKGROEP AM§l3RDAM ORGANISIEERT BIG DÀY REGIO
ÀMSTERDAM OP 3 MEI llDt

ÍanJoctBakhlia

Armterdam beeft eeo historie wat beteft bÉt fenomeeo 'Big Day'. Even terug in de tiid: in de

Gierzwaluw jargog 20 uit 1982 brengen onze VWGA-leden Vao der Schot ea Vm d€nB€rg
de 'Big Day' onder de aqÍvlqcht bij onze VWG. Deze en oog enkeb dere VWGA-ld€n zlitr
echte trendsetters voor de 'Big Day' inNederland!

lYat is een 'B[ Day'?
Een 'Big Day' is ee,n +eciÍrle mnier rmn vogelen met als doel bim€n I etmaal (van 0.00 tot
24.00 uur dus) zoveel oogelift (wiHe) vogelsooÉen te zien bimen een bepaald vao te vor€n
afgesproken gebied. Dit kan heel Nederland zijrr, nuar ook bijvoorbeeld een waddereihnd
provincie of werkgebied vao een vogelwerkgroep. De landeliÍre 'big days' wordeo al siuds

eindjaÍeo 70 georganiseerd (zie bijlage in De Gierzq,aluw uit 1982). IIet hadeliik record staat

nu op 172 soorten (15 mei 19Q. De heren Van der Scbt en Vao den Berg spraken in 1982

nog over bet record vao 136 (12 rci 1979)! Er ziet dus progressic itL
Regionale/locale 'b[ days' bebbeo eeo wat kortere geschiedenis in Nededaod. Zn zfin er

de jaarlijkse Flevo-Big Days waar ons [d R Vlek jaar\iks een bijdrage levert. [n de Regio

Amsterdam is dit frnom*n mg nimner gBorganise€d- I\ilet dc viering mn ons 4Gjarig
b€staaa is de tijd er nu rijp voor.

lYat is ervoor nodig?
o Een redelifte soorteokennis van de vogelsoorten rond Amsterdam
r Eenzekere kmis rnn de vogelgebieden in enrond de gereede Amsterdam
o Eenfinkebasisconditie
. E€n grote dosis doorzettiagwemogen en een goede nroraal
o Een fiets of een auto en lafirurlijk een verekliker
o Een leam' van minimal3 vogelaars

Waarom b hetzo leuk?
. Het is teo eerste een portieve uitdaging; halen wij de 100 soorten of meer in Amsterdam?
o U lud uw keonis vaa de Amstodamse vogels en vogelgebieden vergroten en testen
o Wat kan er allenaalte zienziinop l dag tinoÉnde regio Amsterdam(onderzoe§e)
e Welke strategre van voortbewegen scoort het hoogst? AtÍo, fiets ofte voet?

Wat zijn de phnleu voor hct voorjaar 199E?

Deze eerste regio Big Day wordt georganiseerd in het kader vao ons jubibum (40 jaar.iorg). U
alhn kunt hieraaa mdoe,n door zich als persoon (u wordt dan bii een tem van minimql J
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k Gierzualuw 36 (1998), rr. I
persoÉn of als tem bti ondergetekende aan te mlden, uiter[ik I week van
tevor€,o- Hoe rer team o geforneerd kumen wordeq des te leuker en vlardevolhr «le dag

km worde,n! We gam Est z'a alho op 3 Dei de bb regb An*erdam nitkammen! In de

Crierzwaluwzal er eo uitgebreil vcslag van de dag komeo

Voor oeer ioformatie en opgave krmt u zich vervoegen (telefonisch of schriftelifr) bii:

Jan Joost Bakhuizen
Prhseogacht 977
l0l7 KM Amsterdam
tet 020-6388246

Er is ook een handleiding en reglement Big Day Amste'rdm 3 rnei 1998 verkrijgbaar.
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SPREEI'WENTYOIJ(EN

Joh. L FÍiesrviÈ

Spceeuwenwolken behoren tot de iodrukweltende natuurrrcrscàiioselen- Men hoeft geen

rrogehar te zijn om ervan onder de indruk te raken Ook in Aosterdam kan een groep gdi-
sciplineed Eanoouuerende Speeuwen meestal op darkbm toeschouwer rck€m€o Db
toeschouwers zouden zich kumen afrragen waar dit opvallende gedrag voor dlm. Dat is een

vraag die niet zo gemaldre§ik te beaotwoordeu valt. Sterker ao& het is e€n lnaag wseoP nog
steeds geen bevredigerd antwoord is gegeven Dat dit shmtweÍlí, dat veel energie kost en mt
grote procisie wordt uitgevoerd in het leven van de §preeuwen eeo rol van betckeuis speelt,

moetenwewelremen
Als men tegeo donker in de hrurt rran een shryphats een moie conryocte Sprreeu-

wenwolk ziet rondvliegen, dan bont bet altàï de moeite om de lucht af te speuren rur
roofuogels. Eigenl$k vord onder die omstardigheden allecn ecn Slechtvalk een echte

bedreiging. lvíaar de tiid dat §lechtvalken de Arnsterdamse Spreeuwen belaagden ligt ver
acherons. Echer, ook aodere vogelsoet een sooÍtgelijk silbotrct (Torenvak, Sperw) ziin in
staat een dage[ike reactie op te roepea. Dit smenballen biedt bescherming tegen roofvogeh.
Een roofuogel noet zbh bij de jaclr kuoren conceftreren op één bepoald prooidier. Een min
ofmeer bohrcrmige wolk bederft het zoekbeeld en brengt bovendien aanvaringsrisico met zich
mee. Een Shchtvalk zal door (schiin)aanvallen op de wolk hachten om esn individu te
isolereo- Er is aldid weleen Spreeuw die b[i een om,erwachte weding van de wolk uit de boot
valt. Niet rodvliegen rrcot hst slapengaan zou eeu rrciliger oplossing zlin rrcor dit probbe,m.

Veel sosiaal overuphtende vogelsoorten volgs.n deze tactÈk.
Spreeuwen hóben niet het hele jaar door even sterk de agigtrg om boven het slaapge-

bied rond te vlbgeo Men kan zeggadil in dc maandcn oktobcr tot co rct maart de kaos op
mooie rondvhrcf,teo het grootst b. Ir die petiode zijn ook de aamallen orrcmacheode
Spreeuwenhet grootst. Toch is bt niet m dat dan elke avord een voorstelling wordt gegeveo
Diwrse weersomstaodigDeden kum roet ia bet et€n gooia. Zware rWe'!, diche aist
strenge vorst l<rehtige wind kuffren maken dat de Spreeuwen direct op huo slaapplaats
invallea mnder voorafgaande hrchtacrobaiek.

Niet bii a[e daapplsdsen wordt de rcndvlljkunst even intensief beoefrnd. Vooral bij
slaapphats€nnet rmiformkarakter - spaÍeboqie, defi,eld@ - ziin de rcndvliegactiviteit€,n\aak
indrukweke€od. Dergetijke slaapphatseo komen eohter bij Amterdam weinig voor. In het
algenre€o gel&: hoe grotet de onzekertreid over de uiteindelijke slaapplaats, des te sterker de
neiging tot uitgebreide rondvtrchten Vooral bii rietveldem, die na enige nachtea volkomen
geruhÍd en dus als shapplaats oogeschikt zijr, qp€eh db omkerbid een belaogri&e Íot
Dat levert spectaculairc beeHen op.

Het rondvliegar's avonds moet beschouwd worden als ecn vorm van vooryerzamelen

Niet op weilanden ofir bomen, zoals vaak gebeur! maar in de lucht. E€n rondvlegende wolk
zou.volgens somrnige onderzoekers frngeren als boken voor later aankorende soodgenote[
Bï a8tandmtuss€ofrerageergebied eo sla4pplaatstot wel40kilometer, durrt bet een hb qid
voordd iedere Spreeuw & slaapphÀts heeft bereih. 7§r lfre amkomers ooeten tet dan

l1



De Gierzwsluw 36 (1998), nr. I
zonder bakens stellen, aangezien de hoofilmacht de slaapplaats al heeft betrokken. Die
laatkorrcrs 'wolken' niet, rraar duiken direct de slaapplaats in. B{i aankomst tonen zij hun
onzekerheid door het uiten van een speciaal geluid: 'chip'.

Spreerw (foto M. Kuiper)
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De Gierzwahn 36 (1998), nr. I
OPVALLENDE TOENAME VAI\I EET AANTAL KROONEEND}VAARNEMINGEN IN
EN ROND AMSTERDAM SIND§ T99O

PbilfopDa|«s

Het mannetje van de Krooneend is ongetwijfeld e€n van de fraaiste vogels va$ Nededaad.
Menigeen kijkt dm ook verrast op als hii een derge$ke vogel in de stad ziet rordz\Àr€m€o"
Het voorkorcn van deze vf\ zeklzxn eend in Nededaod, die als bedreigde broedvogel te

boek staat, kan min of meer door ortsnape en vrijgelaten vogels bepaald ziin (Lensink 1996).
Daar da te achterblen valt in hoeverre da het genal is, will€o we ons daarover niet druk
maken ---anders dan somigm die zieh nog opwind€n over de welbekende Rotskruiper van
enkele jaren geleden in AosÉerdan (zie de Gierzn"afuw 1997 w.4).

Voortomen
Het mg zonder meer ve,lteugend genoerd worde,n dd de laatste jaren in en vlak rcnd
Amterdam weer wtet I(rooneenden niorden gezie,n, al gax ht rcg3l eens om een kortdrnond
verbl{if van een of twee vogels, De to€nme van bt aaoÍal blijkt uit tabel I
waariu ik voor de rrcrschillede regio's van Groot-Aosterdam het jaarlijks 4antd
waarcming€Nl sids 1985 heb rcrreH. (Ook in 197 waarschijolift rehief veel
warlmiryen) Onder Groot-Aosterdm b btzelfile geH versaan als io'§[isjes eo
DrijÈtiSies" (Mekhrs & bsaU€r 1990. IIet Vechplasseogebi€d en ha noode§ke deel van
Waterland vallen hÈr dus hriten De waaoemingen beb ft hoofilakelifr uit het archbf van de
Vogelurerkgroep Amte,rrdam (Scholteq Vkk & van det Waat) en uit de hodelilce
vogeldidschriften gehald-

Uit afteelding 1 waarin [s1 rmalsverloop sinds 1960 is weergegeven, blifrt dat het aaotal
waamemiogen weer ia de buurt komt van dat in de 'Yiiftoek-pedode" van 1975-1985. In
tegeoste[ing tot nu werden toen ret name in de Balhst-baven nadi de Viiftoek op hÉt Ureer,
ahraar het water scboner was gewordeq Aequett lGooneenden waargsnonerr

Ieoot'AnÉbdaln
r\ríhek

GOOO6069Èh?99?
-ó-oFoootsFo@o
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Op eeo enkel geval na is bij de recede toename tot dusver niet komen vast te staan ofhet om
oilsnapte ofrrijgelaten vogels betreft. I»1 in teg€nstelling tot de periode van de vogels bij de
Vliftoek, toen er in de btrurt vogels nraren losgelaten (van Duin 1982).

Evenals ti!Íens de 'Yijftoek-periode" kan de toeDame in verband gebracht wordeo met

een bloeiperiode van de KÍooneend als broedvogel in het Vechplassergebied, het bolwerk
vm de sood in Nederlaod, m.\imaal bnoeden hier enige tientalleo pareo (van der Winden
e.al994). EiDd tachtigerjden lag dat h6el andeÍs en was de Krooneend als troedvogel bij ons
blina uitgestorven- De oorzaak uras het verdwiiren van het hoofilvoedsel vau de Krooneend,

kramwier (Crq & §imoos 1977), als gevolg van de sleclrte waterkwaliteit.
Sinds 1990 verblijven birj de fors uitgebreide kranswierveldeq in de Gouwzee tiidens de

ÍtamlnÉt enige tieotallen tot meer datr 100 ruiende vogels, waarschliolijk hoofiIzakeli!< eigen
broedvogels en hun jongen @irksen & van der Winden 1996) Voor Nederlandse bepppeo
z![dí hoge aantalleo

Stcdelijkgebied
Opvalleard is het arntal waarnemingen de laatste tijrt in het stedelijk gebied. Nog nooit ziin hier
m vaak Krooneenden gezien" Net als in de rest van Groot-Amsterdam zijn ze evenals in het
verlede,n op allerlei soort€Nr grotere en kleinere watereÍr waar$nomen zoals bljvoorbeeld het

An$elkaoaal, de Hoekenesgrach en de §loterplas. De oorzaak rmn het grote aantal is nia zo

duiaelift, rnogeliik kaen @alde vogels steeds weer in de stad t€rug. E€o heel enkele maal

Krooneend het vogoherblijf in het Rembrandtpark uitzwemnen
In tegenstelling tot de overige gebieden in Groot-Aosterdao, waarbii ik een uitzorde-

ring voor het Nieuwe Meer eo omgeving wil makeq zijn in de stedefijke omgeving evenals in
bet verhdeo hoofir?rkelik in de wider lGoooeenden waaqgenomer- Dit blijlÍ uit tabel 2
waain voor de perbde 1%l-1990 en t9l-1996 het aotal lrraarnemingen per qasrd is

weergegeven" Tijdens ofvlak na vorst hebben we de meeste kaos om eea vogel te zien Zo'n
35% van de wimerwaam€mingeo sinds 1940 blijkt met eeo vorsperiode samen te baogen
(Derks 1997). Dit is meer don meo op grond van het weerbeeld bli louter toeval zou
verwacheo (KNMl-gegevens). Dit winterse voorkomen in de sad zal b belangÍiÈe mate te
makenbebbcnret ee,n grotoe beschíóaarheid vanvoedse[ de doorvoeren en iisvrij water.
Mogelijk zijn de Kroorcnden diE 's winters in Nederlad achterb[iven aftomstig uit
gevangenschap en hebben hrn trel@iging verloren

Zeer oprnerkelifr is de waamemfurg van maar lieBt 10 ex. in het Westeqik !Íarktkaoaal iD

februaÍi 1991 (archief VWA). Ilelaas kon deze waarneming niet gerrcrificerd wordeo Bii mijn
ween zijn nog nooit zoveel Krooneeirden in stedelifr AmsteÍdam waargenornerl Eerder had
het flink gevroren eu er hg nog ijs.

Groepogroottg gesbchtsveràouding, verblijMuur
Uit een analyse van totaal zo'n 165 IGooneendwaarnemingen over de periode 196È1990
(Derks 197) blikt dat het voorkomen sinds 1990 in veel opzichten min of meer gelijk is aao

daf ran rnoeger. Zo blijk h€t in biina 213 vu de gevallen te gaan om vraarnemiogen vao I
vogel en voor otgeveer 1/3 om waarne,mingen vaa 2 ex In beide gevalbn was de kans dat een
vogel een mannetje was steeds m'n75%o. Er werden wat vakor paren gezien dan duo's van
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gelijk geslacht. De rest bestond vooroarnelift uit waamemingco van 3 t/m l0 exerqlaren In
tegemstelling tot rroeger, toeu weleens tientallen ex werden gezitea 4t de laatste jarcn nooit
meer dan 10 ex waargenooen Grotere groepen bestonden weleens voor trrcer dan driekwart
fi1 memetjes. Dit kom o.a. omdat manaetjes zbh eerder verzaselen afuorens te gaan ruieNr

(Ruiters 1994). Daar in aodere gebieden in alb jaagdiden ook vaak meer manoeties worden
gcziÉo (Clary & Simons 1977, Wiggelar & Veenman 1960), tan b de perceotag,es wa
GrooÈAmstodm geen argun€d gevonde,n qrcrdeo dat hier meer vogels odsnapt of
vr$gelaten auden z!in-

Evoals voor 1990 komen de meeste uiaarnemingen uit de maanden februari Vm juni (ca.

1@/o), Dit houdt vertand mct zomÉrse wegEek naar geschikte ruiplaatsen buiten Groot-
Amsterdam zoals tegenwoordig naat de Gouwree en vervolgens trek aaar ha zuiden.

Ook na 1990 werden in ongeveer de helft van bet aantal gevallen de Krooneenden maar

I dag waargooom. Eeo derde deel bertrof neadaagse van boguit 2 woken

Verder warcn eenden wehens urckenlmg aanwezig. Eeo me"ndenlat veóliif kwut vroeger
wat Eoer voor. IvÍet n me llas dat b0 de vogels van de Viifroe.k ('Vliftoek-p€dode') het
gevat I\dogelijk hebben rrcgels soms wel langer ergens vertoefd, maar is et vertler niet meer zo
mar gekeken of ziin wdarnemingen niet retr doorgegeven

Ook voor de stedeli!«e omgeving geldt dit algemene beeld rnn het voorkorac,n in GrooÈ
Amsterdm. Wel zijn hier de laatste jaren rehtief rrcel waamemingen van 2 er verrich.
Voorhcen was dit juirst beel weinig. Meer dan twee exemplaren worden hier zelden gezie,n

Verder worden vogels hier tegenwoordig vaker hngdurler waaÍgenome4 soms wekenlaog.

Brooden
Tekenend voor de rcceile toena@ van het aamal Krooneeodwaarreningen in en rond
Amsterdam is een zeer waarsch[in[ft hoedgeval en enkele waarne,mlngen die op broeden
zouden kunnm wijuo. In l99l ag ïon Pietos rm Staatsbosbeheer b{i het Bozemeer na
maaiaktiviteiten in eeir kokrpeuwenkolonie een w$fe atqÍírar roodjes vliegen Zti leek haar
jongen of errentueel haar legsel te ziin kwijtgeraakt. Om beschermd te zijn tegeo predators

broeden eeaden wel me.er in meeuwenkolonies. Dit troedgeval sluit goed aaa bii enkele
eerdere bnoedgevalle. r in de tachtiger jaren in de omgeving vao de Gouwzee Cr€rs. oedd. T.
Pieters, vatr der Windeo e.a 194). Op grond vaa o.a q/aroemingeo ve een paartje kar niet
uitgesloteo wordeil dc de laase jaren ook bij het Bameg* in Waterhn{ oabij de Groote
Braak bij llalfi*,eg €o qi de V{froek gehoed is. In deze hatste ougeving ,agnrln een wijfe
met pulli zwermn (teryelman 195). De vraag in zo'n geval is vaak in beverre deze uit de
verdereorngevingziinkownamzre, on

Het geval bij het Bozeloeer is waarschijnlijk het meest zekere troedgeval sinds de
'ekterswade-periode' van 1945-1955. Deze tijd werd gekeomerkt door enkele zekete
broedgeullea op Akkerswade, een voormalig bionedijls phsje bii de Diemerzeedift (Swart
1986). Tiidens de "Viiftoek-periode" van 1975-1985 eo mogelijk al wat eerder is er
waaschijntiff in de omgeving van de V[ifuek ook wel gehoed (van Dui! 1982).

Toekomst
Een min of meer geliik b[iven of rrcrdere toenam vao ba aantal lGooneendwaamemingen in
Groot-Amsterdanr zit er voor de nabije toekoost wel in Veel hangt af van de ontwilkeling
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van de broedpopulAie iÀ Ndedaod en in welke mare eenden ontsnapp€D. of rnijgelaten
worden IIer en der, ook in Groot-Amsterdam en de Sedelilre oogering, wordt het water
scho[eÍ en wordt weer transwier aangehofren(Schalkoort e.a 1995), hetgeen eenden zal
aaotrelken Er kunnen evenwel ook eenden uit Groot-Amsterdam en de omgeving naar elders
wegtrelkea ln het verhden is gebleken dat vogels tot ver in het buitenhod Daar beteÍe
voedselgebieden gaan (van der Wiodm l9%). Nbt eoed beked is in hoeverre bepaalde
tÍanswiersoortea eo blivoorteold fomeiakuiden, hooróladen €n vedeÍlruideq dÈ eveoeens
gegeteo worden (Cmry & Simroos 1977, Ruiters l9%) b€palend zijn voor de voedselsitua-
tb. Wat dit beheft is het jammÉÍ dat laatst een onderzoek in Waterlaad naar de voedselopoaoe
b[i Krooneendeq dat hierin mr helderheid had kumeo verschaftn, ni* doorging (pers.

meded- T. Pieters). Nadat de €moties hoog wmen opgelopen gaf het arg;rment vanuit het
natuurbeheer dat bet teveel verstonog bij de vogels zou teweegbreagen de doorslag.

Natuurontwiktelingsprojekten zoals bijvoorbeeld in Waterland zouden, mits geen
voedselgronden verloren gaar, voor reer (broedeode) Krooneenden kumen zorgen Bij
dergeliflre projecten met hbr rckening mee worden gehoudeo Welfich lan zo een btale
b,roedpopulatie ootstaan

Hoe het ook zij, duideliik is in ieder gewl dat menig Amsterdamcr nog rcrrast zal
opkijken bli het zien vao ee& al dm niet ontmapte, I§ooneend in zijn omgeving.
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TEKEN, GEMAI(KELIJKER T:E VERWTJDEREN DAN U DET{KT

PaulJ. Marcus

Regelmdig komen er berichen in de mdia waaÍi! teken e.n de elleode die ze veroorzaken

worden tespoken" Teke.n verspreide,lr ordo meee de zielte van L1me, wa:naau men zet&

dood kat gaàr Teken ziin mijten en behoreo tot de spinacLtigerl die zich van de overige

geleedpotigen oaderscheiden door tet bezit rlaÈ vi€r parcn poten Van de andere spinackigen

onderscheiden ze fuk door een vrijwel onzbhtbare scheiding trssen kop, borststuk en

achter[if Met de orrcrige gebedpotigeir hetlben re - vooÍ@ver @ oP bt land bvtn - een

hui«tadembaling gemeerl Deze gescbiedt door poriën in de chitineUze hui{ en door hrizoo'
trachea geaoemd.

Teken komen voor in grasrlike naturu- eo cultuwlandschappen" In Nederland kurnen we

Ze overal oplopeo Met name in de Oostvaardersphsseo wemeh het ervan Het is daaom rllan

belang dat oen zicb na een bezoek aan de n*uur groodig op tekeo mkÍikt. De teek is

herkenbaar aan het kleine formaat, de vier paren potetr €,n het ongesegÍPnteerde uiterlijk.

il,Íeestal is van de teek alleen de boveokaot vaÍ het licbaam te zien en zitten de snuit en de

poten in de huid verborgeo Als men de teek betast, voeh men iets hards dat muurvast ia de

huid zit. Vaak is de huid rondom de teek Lts rood vetkleurrd, DaaÍ nH aftiÍt Als de teek

otrtdskt is - het oduig bevindt zich graàg op de borrendelen èa intieme,te delea van het

rrcnselijk lichaam - moet b€t diertje verwijderd worden Geweld is uit den boze, Meo kaa de

teek beschadigen, zodat de monddelen in dË huid acht€rbtiv€n" Een bezoek aan de dokter is
dao onverm[itelijk In diverse stikekn hcb ik pincetten en ingenfoilae apparaalies zÈn
aarynSzen- Men zou de teek rret dit apparaa{ie bli de in de tuid verborgen kop moeten pal&en

en met een simpele draaiende beweging uit de huid moetcn trekkeo Dat kan uiteraard misgaaq

ma het gevo! dat men ook ou Daar de dolÍer most om de achtergebleven debn uit te lateo
sniiden.

Er wordt we! eens gewalc met ontsoettende middelen, zoals alcobol ofjodium. Deze

zoudo de teek echter aan kt@er zettea tot brakea en moeten daaroo ontraden worden Ook
kan de teelq in de buid zitteÍd, bet leven laten Wederom volgt dan de gang naar de dokter.
Ontsmetting is pas aan de orde als de teek uit de huid is.

Nu we al het gemartel eo gewurm de revue bebben laten passeren, is het tijd om de teek
eck en doelhefend, in ziin geheel en leveod, Iietst niet brakend dG huid te doen verlatetr

Praten help,t niet - wij ziin prinses Irene niet - geweld kan comaproductief ziin Wat wel be$t
is oveneding. Het dier moet de huid zelf verlateq doordat hii bet daar beoauuid HiSt. Wii
weten dat teke,n door huo hult adembaten De teek moet het ade,ne.n omogelifr worden
geoaakt. Dd kan bet beste oet bot€r of margrine. Hierin zinea geeÉ agressbrc, Weode
bestanddeleo Men rpme dus eeo Heine hoeveelheid boter of margarine of aoderp eetbare

vettige substaotie. Met een vinger smeert Íneo nu de teek helemaal in en slaat de onoringende

hrrit nbt over. Vooral als d€ teek nog niet alle zxr is opgeznolhq zit hii bim€n een paar

secoden aan de getrulÍe vinger geplakt. Bli opgezwollen teken is iets meer geótb e,n

voorzichtigheid geboden, maar ook die laten mel los.
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De losgehte,n teek kao uu bvend of dood bewaad worden en eventueel mar een

medisch laboratodum worden gebracht op onderzoek nar ziektekiemea De wod is bij deze
methqde doorgaans erg klei4 niet p6sp dan een rood stipje. Deze kan met jodium ofalcohol
ontsnet word€n. Houd de wond de komnde tiid in de gateo Als er rode plekken of
zwellingen optreden (Ueginsaaium Llme, mak berkenbaar aan ee! rode rhg rond e€n licbÍe
ple§ ÍIDet men contact opDeEEn met de huisarts. Uiteraard niet vergetetr te vermelden dat
men onlangs door eenteek is gebeten!

Bespreking
De botermethode is niet algemeen aanvaard. De eerste reden daarvoor kan zijn dat olen bang is
da, de teek b(i deze bebao&lng caat brakeo en m de wond inÈcteert. Ik q,eet niet ofdd m §
maq ik meen dat daar dan eef,st ma* eeos onderzoek naar moet worden gedaao Het liftt mij
dat, wanneer eetr teek Éet een pincet uit de huid wordt gepeuterd, trt diertje ook

kan krijgeo" Als de rronddelen in de huid blijven zitteq zal er zeker iofectie
ophedeo- Een andere redeo is misschi€o dd de botermetbode zo goedkoop is. wat duur is,
bcft echt niet alÈid bet€r te zijrl F,€n derde nogelifte reden voor de onbekendheid €n de
gednge bereirtheid van shclrtofers van teken om zich esd de botermethode wn een teek te
ontdoen, is ha volstrekte gemak en de volkorrcn piinloosheid waarmee deze behandeling
gepaard gaat. De zal hier ziju zaohe heelmeesters maken stinkende wondea puur
ongeloof in deze netbode zzlver,l tekenslachotrers ook naar bet pincet doen grijpen Men
denkt door mij in het ootje te wordeo geoomen- wehu, bet is mii brïtoe erost. Als u de
vo§ende keer weer met een pincet gaat knoeiea met alle traumatiscbe gwolgen van dien,
denk dan dat er ienrand is die u uithcht. IÍij weet zicbzalÍ met de botemlethode in een
orezien van teken te berdjden, terwijl u mt pinceuen, taogetjes en andere oartelwerktuigen
uzelf zit te mishandelen

o ja, deze originele boteraethode is mii aan de haod gedaaa door een stokoude, bliode boer in
Bippe4 Westfrlen in 1989. §indsdien heb ik etteliike rnalen b[i mijzelf en ook bii huisdieren van
amilie, vrienden en kemissen teken vern'ijderd op de aaogegeven wijze.
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EEN YRDEMDE KWIKSTÀART

ThcovanLent

Elke vogelaar ked wel die stadduiven db, door welke oorzaak d"n ook, eeD vermbkte poot

betrben; ze stroryebn oeer dandat z* lopen, soms zb je boe de tenen zijo vervord, of hele-

maal afiilezig zij& e,nje kum nia anders dan rnedeliiden met ze hebbeo.

Op 17 fehruari zag ik de eeríe Witte Kwikstaart vao het jaar op de stoep langs de

Hobbemkade tegenover het Shell-statiou Ik kon dichtbii kornen, de vogel was niet van plan

snel op te vliegeq volop fouagererd in de voegen tussea de trottoirtegels. Ik keek nog eens...

deze Witte Kwikstaart had geen teoen! Hij tiep even vlot als aorrnaal over de stoep, zelft bet

geagiteerde staaÍtwipeen bracht de vogel aiet uit eveowicht. Opvliegen, neerstrifren, het was

alhooaal geenpobleeo.
Pas de rrclge.nde dag ums ft terug ret miin kifter. De vogel d er NE steeds en wat ik

had gezien klope: aan de rcchterpoot ?Àt nog €en spoor van de achterteen, maar verder liepen

de twee loopbenen uit in een knobbeltje. De daS eroa was de vogel nog ter plaatse. Het veren-

pak was iets do[, niet zo helder coffiastrijk als gewoonlijk- Toch was de vogel in staar Írrct

deze gote handicap te leven
Ik ging rneteen frntaseren over vogels zonder tenen Elke roofvogel of uil zou snel het

leven hten Eender, gÍuzen en zwaren zouden niet oeer goed zweren, opvliegen en noer-

s&liken op het water. Waadvoge§ spechten, mezen...dat wordt helernaal niets. Matr leeuwe-

riken, gorzen en kwikstaarten krme,n het misschi€n een tijdje uithouden
Enhoe zou de handicap zijn ont*am? Is dit vogehje gevangen ge$rc€st op een [imsto§

ziin de tenen gebroken door een vogelvanger en heeft de hrikstaart zich toch mg los gewor-
steld? Vrageq vrÍrgen...

Trouwens, je ziet ook geregeld rneeuwen die in de vlucht een van de poten laten hangen

AIs ze neerstr{ikeÍr, blijken ze gewootr te kunnen staan m bpeo, maar in de vlucht kunnen ze

kennelijk die poot niet tegen het lichaam houden.

\ryitte KwikstaaÍt (foto tví. Kuiper)
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LAPALMA

Jan Hcodrft van Oers

De redeoen om naar La Patna te Sw àg vogeltechnisch gezien, de verschilleude eademische
(onder)soorten, DÈ zija er in drie mato: l. (onder)soorteo van de macronesiscbe eihnden (de

Oost-allantische eilanden o.a lvÍadeira en de Canmiscbe eilanden); 2. enderen vao de

Canarische eilandeq 3. de endemiscb o{rd€rsoortelr vatr La PalE&
I,a Paloa is alhreerst voor de laaste groep van belang, maar oodat een aaoÍal vafl de

Canarisohe endemen, met nrÍte de Laurierduif en de Bolle's Laurierdui{, vooral in La PalÍDa

makke[ik te vinden zijn, is La Palmr ook hiervoor bekend bij vogelaars.

Omdat de Canarische specialiteiteu slecht bekend zijn en de bestaande literatuur beperkt
Iq heb ik hieronder et behulp vao de lijst uit 'tbe birdwatchers guide' al de mcroresische,
ceaÍische en Palnanese edemeo db regetoatig in La Pa&Da noortomen op eelr rijtje gezeÉ.

Ik heb infoÍoafie uit verschillende boeken gecornbineerd rnet mijn eigen waamemingen
Ik bebandel juist ook de ondersooÍen, omdat die meestal slecht eu onduidelijk

bescbreveo staan, bovendien laijgen 56mmige daarv'an mogelijk een volle soortstatus (voor wat
dat waard is).

Kuhls Piilstormvoqel (CalorcctÍis dioredea bor€alis)
Borealis is de Kuhls van <te Atlastiscbe eilaoden, van de Azoren tot de CanaÍias. Zuidelijk
komt de Ewardisii die tegenwoordig als aparte soort CagaÍra wordt gezien- De in de Jonsson

beschreven vogel bft betrekking op deze ondersoort.

Sperwer (Accbiter nisus eranti)
Ondersoort van Madeira en de Caoarische eilanden Soms worden de §perwers van de Canari-

scbe eilanden als apaÍte ondersoort teneri&e'onderscheideo, z"e z$o,it ieder geval minder
gestreept vao ondere& wat lichter van boven en marmetjes ziin 'somewhat more vinaceous-red'
(?) (Crary tr p.168) dan de lvÍadeira-vogels. Zs fuwan klein€r dan de npmimnt vogels. Uit
eigeo eruring km ft zeggen dat bet geluid van een Sperwer op la Patra overeenkomt oet de
getuiden die je hier soms hoort (lich gfuteraal kekt-kekk).

Buizerd íButeo bÉeo iosularum)
Voor de Buizerd heeft iedoe eihndengroep zija eigen ondersoort; insularum geldt voor de
Canariscbe eilanden Insularum is nia zo mriabel h khed als onze buizerd . Hij lilc op onze

'gewone' vorm buizerd de tekening van de onderziirle is alleen fijner. (Crary ltr. p. 190)

Torenvalk ffalco tinnrmcríus canariensis)
Alhoewel de naam aaders suggereert, is de canierensis niet de ondersoort vao de Canariscbe

eiland% maar kod alleen op de westelifre eiladeNr voor. Hij is kleiner don otrze Torenvalk,
donk€rder, rossiger en meer gesh€€pt. B$ bet mannetje is kt hoofil dookerder griis e.t bij bet
rouvrtje zijn de bovemstaartdekveren grijs-blauw. (Cramp IIL, p. 300)
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Griel (Puhfurus oedicnemus distinctus)
Endeme ondersoort op de westelijke Canarische eilanden Kleiner dan de nominaat; de donkere
schachstrepea vao de veren zijn nog breder (groter deel van de neren dan bij de uominaat),,
terwijl de grondkleur bleker is. Liikt op de endenaische ondersoort vaa de Oostelijke
Canarische eilandeq maar die heeft een lichtere grondkleur en is kleiner dan distinctus. (Crary
Itr, p. 80)

Geeloootmeeuw ( Larus cachinnans atlamis)
Kleiner dan de vogels ia Nededand, ret dorkerder mntel en minder wit in de vleugelpunteo
Wel nog wat wit in de punt van p9, speciaal bij Cararische vogels. (Cmry ltr, p.83Q

Bolle's Lemierduif LColumbia bo[i)

Larierduif íCohmbb junoniae)

Ransuil (Asio ots canariosÈ)
Naast de nouinaat de enige ondersoort van de Rmsuil in Europa. Op de Canarische eilandexl
kom hij niet alben in bosgebieden voor, mar ook in andoe habitds, wat een goede
vaqpÍ€iding mogeliÈ maakt. (Crary tV, p.573) Kleber dao mminaat, oraer ht algereeo
zwaarder eD meer getekeod. Vrouwtft bft daebij eem donkerder grondklern dm nominaat;
het mannetje heeft eeo grondkleur geQt aan die van de aoainaat. (Crary IV, p.587)

Eilandgie,nwaluw (Aous uicobr)

Vatre Gierz$,atulv (.Apus pali&rs brehorum)
Onduidelilre status vanwege de ondersoortproblernatiek bij de Vale Gierzwaluw. In Crary
wordt brehorum als oodersoort voor een veel groter gebied geooemd- Ifier is de b,rehonrm
van de Caoarische eilanden en l\dadeira de tlpische vertegennoordiger ran deze ordersooÉ. In
de behandeling van dezn soort is er geen nomimd eo de brehmonrm van de Caoarlsche
eilanden en lvíadeira wordt als vergefifting-soort gebruikt. (Crary IV, pp 670-67Q In de
Birdguide staat trebmorum als masÍorcsische endeem vermeld- Ik kanni* veel toevoegen aan

deze discussig mna' wel dat de Vab Gierzwaluw voorkod op h Pahna Naa§t twee Yale
gierzweluwen bíí het huisje zq ifttil1 mijn enige bezoek aan het Noorden nog vier Vale
gi:rzwaluqrcq misschieo dat deze soort het Noordeir nu heeft gekoloniseerd-

Betholoths pieper (,Anthus Berthelotii)
Nominaat op de Canarische eilantlen Het is onduidelijk of de sooÍ voortkorut uit, of deel uit
maakt van h* Waterpieper-Oeverpieper corylex dan wel a&tamt n de Duiryieper. Zeer
griis op de bovendeleg zonder de zwarte glans van de Oeverpieper ofde goenige glans yaa ds
Graspieper. Lichte en licht gestreepte onderdelen die hem totnnl anders maken dan Gras- of
Boonpieper. Wat liclrter en Heiner dan Oeverpieper. (Cracp V, pp. 327-331)
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Grote Gele Kwik-staart Motacilla cinerea canierensis)
Volgeos Cranp (vol V, p. 453) slechts Heine verscbillen: kleine staart en achterteen soÍrs wat
geler van onderen etc.

Merel (Turdus menrla cabrerae)
Weinig verschil volgens Crary, waf kleiner d"n nominaat. Vrouwtjes zouden bruiner "ij",zonder licke kee[ waarbii de vogels van La Paha en Hierro a donker zih dat zii door
sorrmige arÍeurs eeu eigen ondersoort status kdigetr (agretae) Helaas geen snavetmaten in de
Crary; ik vond vooral maonetjes een behoorlijke gok hebben

Brilgrasmus (Sylvia conspicillata orbitalis)
Grijze nantel, dookerder kop, 6onlgre kin, roze gijze buik (Crary YI phat 15, pp.336, 345);
'Discussb ondersoort' voor rvat betrefr d€ vogeb op de Caoari:sche eitandeo Ik keo de
oomimat niet, maar de bovenkant vaa de matrel van de twee mannetjes die ik heb gezien
waren donker en roestgriis.

Zwartkop Í Sylvia oiccaoilla, heiaeken)
Niet echt een exclusieve endeem van de caoarische eilanden, meer een vogel van het hele
zuidwesten van het west-palearctische gebied. Hier genoemd omdat Heineken mijn Èvoriete
Ladinse benaodrng is en odat ft wil opmerkeo dat bij de rrcle Zvmtkoppen die ft heb gezie4
ds mnnetjes dsnkerder waren d"n de vogel die ik op La Patna heb ge-ieq wat suggeÍ€ert dat
de vogel op La Palma meer richting de t]rpische lvÍadeira rogels komt dan in craup wordt
gesuggereerd (Cmry VI, 515)

ïiftjaf íPhy[oscopus cotybita cenariensis)
caaierensis rm de westelijke eilaoden is kkirer dan onze Tjiftjatwat niet opvalt. wel shnker,
en donkerder, rer bruin dan groerig. (Cramp VI, plaat 2t, p.636)

Ternerife Goudhaan Beguhrs teneri&e)
In cramp staat de Tenerife Goudhan, nog bij de Goudhaan Reguhrs regulus ingedeeld,
vanwegegelijkenisseninkleeq gdragetzong,maarmenerkeotdatookhetvurugoudhaantje
als soort drager kan geHen- Zwart voorhoof! kleina (nog) dan Goudhean. (Crary VI, l-
668,684)

Pimoehees (Parus caenrle,us Datmeirsis)
De la Patna piryetrees is een eche la Paha specialiteit. sexing moeiliik of oóokend; mantel
grijzer soms goenig, vóor &uE onderen toe groenig. Buik wit tot op borst, grote
vleugeldekvereq vriiwel zonder wit; zwarte kop. (Cramp VII, plaat 15, pp. 248-249)

Alperlaaai (P.vrrhpcora:< pynhocorax)
Geen endeem , m,tÍ wel een La Paloa specialiteit, het eNdge eiland waar je ze kurf vinden
Ondersoort is baÍbous, die ook in À,Íarokko voorkomt, de dicbtsÉbijziinde populatfr:. Bii deu
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oodersoort is de grot€re soavel vao belang, alhoewel op la Pa[na bet a]lemaal weer wat kleiner
is dan op lvÍamkko. (Crary Mtr, p. t 19)

Raaf (Corws cora:r tinqtanus)
Geen exclusieve eilanden endeem, tenminste volgens the birdwatchers guide. In Crarnp staat hij
als ondersooÉ canadeosis, doorgegeven door Hartert en Kleinschmidt om precies te ziju in
1901 (Crary Mtr,p.2M).Ik ga trduuÍli& niet met de c$ftrs vaa Ctry in discussie, lwur op
la Pahavond ik de soavel groot, terwijl vo[ens Crary de canierensis de Heinste ondersoort
is oet een relatief kleine mvel Het idee vaa 'groot' zal waarscbiialifi komen door de dikke
snavel" die door Cramp ertend wordt (223). Kleur als onze Raaf

Rotsms (Petotrb petronia madeiÍ€psis)
Volgens Crary b dit de nomi*lt' (Crary VIU, p. 3). Kleiner, maar dat is alles.

Vink Gringillacpelebspahea)
De verschillen tussen de vinken-ondersoorte,n zijn groot en complex De palmea ondersooÍt
maakt deel van de canieremis groep "probably befier considercd a seperate spocies" Crary
VItr, p. 472) b vogels uit de canariensis groep hebben donkerder bodekn, terwijl de
onderdeb,n licher zijn dan bij bnze' Vink"
De La Palma-vink heeft een donkerder blauwe mantel en stuit dan andere canarische vinken
De onderkant is licht, wit qioq met alleen aan de zijkant lichte stepen- Oraaje borst, grote
marrcL Vrouwtje donker, zonder groea op de stuit €n [ch (wit). (Cnry V, p. lll,473)

KamaÍie (,S€renis caoaÍb)
Een grote Kaorie. De enige kanarie van la Palne wat de identificatie makkelijk maakt. In de
lucht vallen vooral 6s lange staart en korte, ronde vleugels met stepen op. Verder op de grond
een tameliik gmuw boes! waarbij de korte hndperyr,ojtxtie opvah.

I(reu í.Aca*his caonabim neadewaHoi)
Moerliik van otzr Kneu te onderscheiden. lvlannetjes mantel is donker zandbruiry donker grijs
op nek.(Cramp VItr , p. 624) Op plaat 0 van Craq s{aat ie niet, maar hij korrt overeen met de
Oost-Canarische ondersoort. Opvalt dat alle kleuren scherper begreod zijn, vooral het rood op
de borst dat Qi de Patrcse vogels db ik het gezirn heb van een dieper rood was dau ik van
hier ke& vooral scàerper begrend en minder vlol*erig dan bli onze Kneu
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ONWANGEN LITERATT'UR WINTER 1997D8

RurdVld(

L t{adi*orfuch brurc@rinl nht dc rv&lD. vrll ArrrErdrE cr {mfrdlctr

T. Hoogeudoorn, briefm.b.t. overwintering vanZwartkopmeeuw in de Indiscb Burrq
Amsterdam-Oost.
Vu 25 ja@i tot ta nimte 8 febÍuaÍi I 99t pleistrrde m a&lte Z*atkopmary in dc irdiscàe buut, md het
SuarÍaplatsm Dit is het c€Ístè gEva! yan overwintcdng van deu sooÍt in stcdcliike bebdwing. De sdt owintqt
malitr in dewirra u de kust (nn. ZO Spanje, Z €m Nï/ Fmkijh vgl DB 15:45-54, BWP III:715). Er is één atder

eÈyal vm stedeliik v€Íblijfmdm soorrt kortstondigpr want op voojaarstek:31 mrt-2 qril 1996 I ex in rcmakleed in
dc wijk Rotsd te Utrshl (Knisbck 39: 13-18).

A. de Jong, R Reekers & J. van der Woude, Botshol Broedvogelonderzoek 1997. Eigen
rapport, Casricum 1998.
tla afgelopaiE bro€dd€n 62 vogelsooÍtcn, w'o, + 59 p. Aalscholv€rs, 15-18 p. Gr. Crans, I p. I(mm4 3-5 p. Buirr4
2 p. Havilq 5 p. Zvat€ Stern msmrcl, 35 p. Visdiel 10 p, Blawbcst, 6 p. Snu, 59 p. Rietzngr m 4 p. Goudvink.
hoidcntele wmingm wffi a van .o€peldc Kraanvogsl op 4 mei a Woudaap 28 mei. Aa de Botsholse dwarsdijk
hocdde em p6a Ooievms.

C. Kerb€rt, Eenige rededeelingen over Cygnus cygtus L. Ardea jrg. I,1912p.87-91.
Ovs ba broeda m e€o Ftje Wilde Zw@ in gpwng!rudup in Artis in l9l0 a l9l2

V. Laeenilaax( Vogelbspitaal De Towhrch (Park Btilmerweite). Dierenmhhnce jrg. 13

m. 3, dec. 1997 p.l9al.
Inraviw rct rrogelwangrr Cat-JanZa4. Vm 24 Tatnvalkca kmdo er 20 worda gremlideaó Ec wsd m
Dmaibels bimgóraóÈ In f 9T wadcn bijna 2rt0o vogels opgsvuga Het tclefm'ms m De Tshràt is
6mll44.

G. Schuitemker, Gierzwaluwwerkgro€p vraagl stadsdeel ondersteuning voor komeode jaÍen-

Ord-Westkrant2Sejrg. m. l, januari 1998. tnoua-wcstzijnsodqtlggÍr/m0niswensplaarsmvffi
Gimdummgsfuacer

Gierzwaluwhobbywordt lobby. Ansterdaos Stadsblad ed. West, 4 febr. 1998.
httriry Eet Giffirluwbeschcrmer Gerard Sctruitemaker. & djn l,t0 ncststprpn iUemetseld op het Gwltmcin in
stadsd€el Westspark m 283 aan cle oostoever rlan dË Slolerplg. tslinSp,n vu 3 basisschola in Oud-WesÉ m dr Piip
dm me m m GiewalNproject, en bouwen zelf nestkaslie.

F. Visbeen & W. van der Waal, De Grauwe Gans in lVaterland-Oost. De Graspieper 17e jrg.
nr. 4, februari 1998.
Na ffile 2 bÍo€dgevatlen in 19E8, toeoaoe tot @ 70 broedpaÍen in 1996 eir 58 in 1997; gchoed wcd aan de &uwzee,
ir het Ëmgat m Udm. Er zijn verg[naingar ycdoend om ncst€tr tc vcrstorcc 3 v€rstffid8 pam wekm uit re poldcr
Zerag m Vakmsland. Er worden maximaal ca 1000 Grarwc Ganzen getdd h trov. 1995 m 96, alsook in
ffiruÀif,8aÍL
In Waterland-Oet konen rcgelmatigNffic 6 Zweedsc Grarwe Gma pleistr€n, dmk (rs Ned.) vogcls die ia de
Marismas vm de Gradalquivir (Andaluië, ZW Spanje) ovcnviterto.

25



De Gienwluw 36 (1998), nr. I
W. van der Waal, De Strandleeuwerik in de regio Amsterdam 1919-1987. OngepublicBerd

rtikel en himaterialeo (ex archief C.J. Ilazevoet).
Na eerstc roamfurg in nov. t9l9 È ZÉhlrg warcn r sledrts 5 gcvallcn tc 1960. Op <le opopuittarcfurco van dc siri*
eo scrcrÍics w§& de smt mc€r Íegclmatig aargpao&n: in ba W. Havagebid in dt Zuid-Bijlms o lacr op de
vijfrock Bctc jrmwacn 1965 (groepm 50 q. @ 12 M) e.owintcr 1974 (m.35 Slotadijk).Nade§,armming
vm 28 oc clnd jarr 1976 bii dc Mxis, Diemen is dc soon nog slcd$ in klein mt l gczicG D€ ffite al lastste data in de

rcgio zijn 9 olÍ. 1966 o 23 april 1967, dc la*ste cefl mdst (ooÉ8 Gar. 33, 3: 136). landclijk zijn er dívetsc s€pl- m
nei-waamingpn (Avif.% Ncd 1970, SOVON 1987, SOVON§cuwB 7, 2: 12-13, jmi 1994).

Zeklzame wistaartkieviet in Saendelft. Noord-Hollands Dagblad 23 fehuaÍi 1998.
Op 2l èbrusÍi 1998 sad c.Í| MBraetHeyir dÍdckt nabij Asscndclft door vwG-Zaansrcelc mlid lr,Iatico Rms. De

vogpl mblef daar op e€n opspuittmeiu tot omstre€ls l0 mart (6to.{.8, v.d BerginBirding Wcld 11, 2:50). Dit is h€t

e€rste wLÍcrgeval ve d€ze soort in Errropa Dc vrocgstc tmgkerdatum in ha tradarcaal is 25 maar! Uàckirtan (BWP

III, 1983:248).

Ootraogen foto's t.b.v. het VWcA-foto.archief N. ziilln& foogmfecdc om. Roodhalstul 7.12.97

ÍIflms BBUast, I(mffid l4.le97 bij P€nc€rnÍalg Kl. Zw aan dc Poppendannergotr 16'12.97,
TocDdÍadctggrEn 2l.l2.9, Hameliin in wiuterklced am de Rijpcrwcg 21.12.97,2 blatse SnéeuwSaozcí 18,1.98

Bloemelrlalcrgouw(legevallildcregiovandawm, aí@stiguitBafrnlsl.eoHudsmBay),Roodhalsgrs25.l,98
BdDcgd (pss 9e ge!"I in rcgio) o ccn poar{c Slccàtralken bij Randsdap 13.2.9t.
RikaHovingmdfotobmbrccdrogpls mhctFlcvopak 1997: Spcrwa,Rmil aBmkleva(N3. lefarmdca
stinAosta(h). A- vmdcaBcgf*ograetrdcde !ew.'tffirkopad optetBuiteodiep, A'dm0ost 21.1.98 (zieook
?ijn ftÉo in Birding Wqld ll, l:8),It l,li6sco levrrde mklclmdia E het w. Wittop€a4 (btffilf&r platsc
wblecfvaa 26 jan tot 7 naaÍt 1965 (zie @k do ftto vaÍr ,.W.tL Kolk in Umou 38:200).

Ringterugreldingeovan gehdshnde ganzen VgL Visbeen& Vander Waal, De Graspie'per

l7e jrg. r.4, februni 198.

Conesponilentie. vogplport werd mtvegpn van ÀG.M. &rtr, P,J.T. Dqts, mtr. B, Deqa& ,JL vaÍr Ocrs
(eplukgewcrlst met gebofit€ m dochter Elizbah), G. m Duiru KJ. Eigpnhuis, flw. Flschcr (T*el), G.J. ter }Iatr, L,
HermslccrL, T. Hqendom, mm. & Hoviqg À de Jmg (Cstricum), ncvr. À Kaa (Harlem), R.A Kmij--"
(Drieboesr), M. MeldËs,It Ni6s€n (Beryen), G.L Oueael (rn b.t ovcrliidm m rcepl&tograaf F.P.r. KoiFG
1907-1997) at C. m d€Í Wed (IIcó).

II. Millcubcr{cht r wcr dc nglo

Amsterdoms lrfrlieu (MlbucemumAmsterdam) r. 5, deceober 1997.
- Rc& rcÈtcoóm Ruigoord?Al! de plamm m.b.L rb Aftikahrm wudm gÉreliffid is iD hctbegin m dc votgmdc
w nog maar wcinig orm van ha glu m bcidc djda m lra Nomdrcdmaal. Ifcr broedda in f 996 l,l8 p
Blwborst @tis 33,3).

Opnieuw onderzoek Vondelpark. Amsterdams Stadsblad 4 febr. 1998. zot 1000 bmo h het park

wudcn van vcnottingpcd d6r'gíudwislhg:, \rcnlagingyargrqtd &a cenuacrdoorlamde grfi&oort, de nict
wq&-

Tuinparkeerders Vondelparkbuurt lrijgeo proces. Amsterdams Stadsblad l 1 maaÍ 1998 p. 3.
Ha Stadsdel Zuid eist veruijdcring ru p8rkesplrrtsÈn ln villduinco van 14 be&ijvca. Hct noetm wo groenc tuin*
wordco
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Meer vluchten leiden tot herrie centrum- Amsterdams Stadsblad I I $aart 1998 p. I .

Het P6e kabh€t b€sloot dEt tr de kmqd€ vijfju op Scniphol jurliil(r 20,000 vliegtuigtn mm mogrm landm
§chiphol nag doorercieo van dc huidigc 360.000 vlrràtsr iot rÍ60.000 vluchten in 2003. H€t qrdsmk, q grmd waarvm
hakabiaetetcltdÉ dcz.Brosied€sextramiliewapluidsbelastinganlo&D.npl"al"vind€n,wcdt&cde
niliatbeweging e€o vsss€o ntrrs gevdder Z*m als m§ vavulling vciligheid Go brc€itas.tred zijn nict bckerrer Het
PlffiÍo VliegovalastAoslcï&m stclt dE onveiligltid mhct lags vliëgycrk€€r ovcr AnstcÍde a de orde. Belmfil
wns dat dit tauggrdrugen a rrc.da

Groei Schfuhol lei& atiid tot aanzbd$ke milieuschade. De Vollslnant 12 @aÍt 1998 p. 7. Via
cea viabocastcl*l m€t parEllc[efag- a Zwadugboaa a dmgci naa 6&70 niljoenpesagic in 2020
ruin binncn de ailiencm bliiva Al&s een strdie yeh€a &c WD-€&@€o gdcidc Ccmaal Plmhmu (mu
l9A. Aan die mm€o wordt voldam dm sluitíng m de Buitnrcld€Ít-, Aalsoeer- eo Schiphol Ooctbaneru die de mccse
gelui&oYalast beargeo.

Schipholland (uitg. Arsterdam Airport Schiphol) rr. 3, maart 1998.
Hst klaótcnnmotr m de Cmissie Geluidshinda §driphot is 6015555; wo vragpn wer mveiligbÉid tel. 0900-2000.

Stadsnieuws (afiL communicatie g€o. Amserdam) febr./ÍnaaÍt 1998 p. I en 3.
- Sanaing Dimerrcedifi in volle ong. De ombossing is roo I naaÍt voliooid. h juni 1998 begint de iryakting van d€
araar vcnnrilde Demerbuitcrpolder, Dc operaie kmt 265 mitjoe4 *arvan A&st€rdatn lPo b6taalt. Het rijk betaalt 90elo,

de vcrvuilers (zeer gocd Í€nd9Íemre b€&ijvm) niets.
- De Dieacraed[ilc vaa gsbclt nu stadspe& Het parír, m gigtrtischc 'dalilin', noct voqjaar 2001 gred zijo
-Inruil wcUbuglNaturgóicdvoorkstveWatslanö H€tgadm e€o rust-€nvc&dgebied'rmwarrrrcgsls m
200 ha a$csloten vm ha Unecr dmr cea lage d*r mda de oppervtalÍe. Desdttrc€o h$stmrrige qdiegte m€t ri€t
o wdcÍplafrerl

IIL Oltvutcr Írglor.h rogcllii.i$briftt[

Apus (St. Gietzwaluvrcnwerkgroep) jrg. 4 m. l, mrrcmber 197.
- Fiear*oÍsie dor Amstafu. 43 Gicwalwtieftcbbers uit h€el Ned.rlandw€rd€o doa Amstrrdm mdgptcid legs
6 met succes bcsócÍ'tfih Gimaluwkoloie m een €€o-wijk ma 1430 ncstst€ílco voG Gicrarslum m de
Hadsr6weg.

Boomblad (Itxituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-.DLO) jrg. 9 E. 6 december 1997
- Groto Stem ki6t vEÍ nigratiebewcginga De huidige stad is em dadc v{r dic i! d6 jrcn datig m vijffig. Ha
Ncderlandsr aaodecl in & W€st Euopëc stad ve dc Grcte Stem is gpdaald ven 70 naa Z2o/o,De crtr8f,kv8§dezc
aÉt€ÍuitgaDS woÍdt ordsÍaór door het Institurí vffi Bs- en NatuuroudcÍm€k tsN-DIO.

Boomblad (lnstitrut voor Bos- elr Natuurondermek IBN--DLO) jrg; l0 nr. I februari 1997
- In de ZO Vcluwe wil nen ecn vcóiding ma&€n net dË uirwmÍdcÍL om natuulijkc wildÍÍek nogplijk tc maka.

De Duinsng (logelclub Kafirift) 12e jrg. nr. 34, december 1997.
- OE hct Vel Stclrw8pllic in cn m Kdwijk Het Katwijbe rcord viel op l0 cn I I olÍóa 1997 ma rcsp. 69 eo 45
ox Tctad werdep afg€lop€o !.jaar lags de Ncó tust ab 1000 Valqics wsagrnom€o, or dsarnast tiedall€n
Valstaaruwcn-
- E€a l(*urijbc ficts Big Dey q l0 rci 9/ Ievadc het wimqde teo 108 socteo op, allc 5 tans tesm fu l»
soqtn
- Veldwaamemingo jdi.m. 97. Eiod juli ca Rmdkopklwic rcnd & Puinhoop 2 p Gcoorde Ana ia de Zuidfuineu
I p, rog mr, 2 j. bcgin s@; c€n lc w. Citloakwit yao 3 td 5 s€,É in McyEodeh op I I §€É 16 OÍtolffi om dc Puinhoe
(10 over Pmussiq vgl. Filis). Oaim m §clrocuwrcnd q 22 sep Wasscnaasc fu, Zmd q nru scpt Mcjmdcl.
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De Gienwaluw 36 (1998), rr. I
Ea Stsm!rcgelte op 10 old, totasl 15t vaahjq op lt okt m Bladkoing; Kcttdilffiik in vluót gpclaind oP 27
dq dÉ l7e Hop v6 Krwi8 vloog op 8 m tegrn m ruit

Ficeàia(Twentse Vogelwerkgroep) jrg.26 m. 4, decmber 197.
- Girnaluwïcaultden in Twcnrc 1997. Mu 3t00 *. gercld itr 1995, in 97 3000. 87 neslpla*sm waden gelokaliscanl

- Polaroid Gicraraluwkolmic 1997. Mmitoring van Gicrztf,r€stl6st m.b.r mini-infrmodmm Aatrkohst 13 mci, lc ei
op 5 jmi. lc jGtg op 25 jwf, 2c vlgóe dag, Beidc jongar vtogra op 6 aug uit 0- Hsssitg vlVG/IvN Loss, Gronaustr.
165).
- Kolonicrrgels cn zllL, trocdrogÈls in Tssrtc lW.llcrt*al @tal Rockcn b@2500vqdceld ow 3l koloi*
13 p. Cmtrd€ FuÍ in dc Engbcrtdijksw Nog I p. Kuiflawaik 33 tmitcia m G,ce Gclc Kwit 53 jogm vlogeÍr
uit van ncstkastbreèels 6 p. Eur@cso Kffiicc in Dcnclmp, uaal in T},gtte 14. I p. Pcseleinlm.

Frrr:§ (VWG Zuid Kennemerland) jrg. 33 r. 4 december 197.
- Ishctvmgon€dvsplads€nvaT@trvdk@(op§chiphol)zintot?ScbipblkeÍrmededmÍhatmgrasteheec
twejuigc ouianclrli, dic vomllnge Tmvalko aantrdrko (f f0 op 2&7-95I A&ltc Tccnvalkqrkmnict of
ffiliiks netvlicgnligco inaaavdiDg; MDdcrdm 8%mdeverpladstccr wcdop Sdripbol teruggsmgrL ttdeftct
m vapla*ing op ha amal aantuirgur (25-30 oL pet m) is voor moÀregclmdcrad<et B.L Bol mgniet lald€r.
- Vetgelijkcnde Ekstcinvcntadsatie in Unuiden (78 nesterg 35 beat) eo dc nieuwbouwwijk VelseÉrcek (7 rcstcn). Men
katr nict allcco op nesttellingar a&ae.
- KuratitAicvo all-far rouod vogelnmitcing van goastro&a
- noofrogcltclilg in ja 1997 locrda mu Blryc Kieken, Ilavika a Spawers q, mar ninda muimjagen Buiad,
Tmvalt cnRocuil.
- Imvicw nct ndaroittoloogLuit BnmÀ
-VogelwaaíÉmingeo inZXÉlnn€medmd jmi-nw97.2e helff jei RmdkopklwitrKanemcrduinen;21 ugPoelslip
vinkmbaan AWD, 2 aug260 Tureluun r Z aldaar. 4 Sperwergrauussen m 3 WateriEtzangpÍs gevangel Frardcpot€n op
het Kmcm.rmc.r: op 19 jmi een Gruwe, 3€ weG& s€pt I er, le helt okt m Bosse Fraajepoot aldaaÍ. 3 sept c€n
Rmdpootw&Andvmqtod 22Ortolm3.25 scpq Stcmvogslti6tcBl@mdala L!!.13rf',3w25 dct,tota.l
59 Vaallica, w. 27 op 10 dq 5 dd m RoodkÉlpi€pa a m DqmgSprs Kffime€r; I t ola een Kleimte Jaga op
hÉt sEadbij Prlssiq op27 okteaBruircBoduqgsVinlmbaa, *ttnov I Gr. Zilwreigerhlaagrlda,52 Sperm
r. Z S Prnassh 18 olc half olÍ tot E ,ov eql Kleine Alk tc Spemdm

De Graspieper (Sareowerkende Vogelwerkgroepen Noord-Hollard) l7e jrg. nr. 4, februari
1998
- De Sleftvall in de top vu NJtollaod Toenme var wameming:n sedcrt 1994 (m qril). In 195 wafu &ic jw.
gesignaload in de ma bovco hct Balgzand. In 1996 §€rd eco a€stkast gcplam in de Heldcrrc mrinebarrn, in qril !X
mhia apufje awzig Tcbroedatvubctcafrterniet Hetg$t hiermgepaddoctrel&cndea
winterend,e §l€chtvalk€n.
- De Grane Gans in WatfflaÍd0ost, Zie menrttting in de emte paragreaf van dea rubrielc
- Prcjccr Usvogpl N.Hollud. In 1995 warm cr 21 broedgevallm in 't Gooi (w. 6 te Nedeo, 3 AnkwcenNedqhmt, 6
's€rarelaE4 I KruitÈbrie* Muidca), in 1996 oog 24, in 1997 gm Er zijn nu 32 hcdlmtic geceëcrd
- Aalstolvcrs road tlselmca be&cign vissand rier De via grde Usloatolmic (Naardcras, L.eelads- ca
OosnmOecrytassen, Enlfuia) Iijkm redel{k stabicl. Aal a Snoelóaars spela modcrgrschikterol inhamenu IIet
Rijksinstitu.rIuViwij.ondqa€kwaasduwtvocovtröcvisingrhc&bimilisij, Adsóolmkommindc
pÍoblemco dooÍ hct bld€Íd€Í wordcn vm ha Ussglme€Íwatfi.
- Steltlop€B in h€rBt 1996 in N,Holland. Polda Zecvang is kwantitaticf vcol belmgrijker &n WrslandO6t voor Kievit
(11.000) cn Gu@levia (9300). Totaal waden inN,Hollad 126.000 Kicvitcn €n bijm 70.000 Cnudplflim gotcld.
- Bijanderc woammingrn s.É{.c 1997. valc Pijl op 13 sept legr Deo llcldcr, een Dougdls Strrn op 15 sept bij dc
NdL Op 20 sÉ ea hriryicpq ovcr rb Vijftoek Mogc$ft oige lotatlen Noadse Gqdvirkm op ïrel maf cind scpt
(zie foto RBrua in Cnsp. 97, a: l4{l). Bagfluita bij de Cod6dnp cind seÉ-l I dd, 6 m 20 spt-18 dd 20
BladmingmopT«elpluTcldcrsinN.Ilollad.22waa*mingmvanvraltj6biiDmOcva.Op28$trmBo6gss
bij Csmp€Íduin cn 6 Bui&lmczen q de VijftGlq nog I aldatr 19 olr, Op I okt m Blmdo Tapuit bij de Nek (vcmits
mvsrd, 3c voo Ned.). Op 3 ola m Zw. Zekoet op Torel a bij Bagw Divme waunemingen m (dezclfilc of versch
ex) Zccarend le helft okt in NoordN.Ilolland. 2 Mi&clsts Jagprs lanS§ de Vijfro€k op 11 o&t; langs deNck 16.000

Kopmvickcn o,p 12 olt l0 Dwerggmzcn vaaf l7 old bï Petta Op 19 okl Kraanvogrls over A'dm ZO gch- Slecht§ 3

Pallasjes op To<el 19 dd-22 Dov. Op 22 old m Weokbranalbarm laosp Campq&lin (4e claim voc Netl). Op
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De Gierznalu' 36 (1998), nr. I
Zccurlctopdag 25 olc 1700 Drictsmccrsm lugs Cupa&nr Op 27 o*t ecn RoodpocÉvalk over dr Vijfio€l(, Dim
frat€É nassoal bI De Cod<sdap op I t oov (360) en op t Balgund 23 nov (500). Vamf 22 mv cm Usduiker bii Dimen,
die td v€f in je" 98 an pleisteren Grootste bvasie van (lcze mw m Wilb@dkuisbck mct I I ÉrL te Huiuo vanaf 2
dmb6.

De Grauwe Gans (YogeL ed natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 13 nr. 3, november 1997.

- Oycr het mdetek a gehalsbmde Grauws Canua in Wa€rlanó Eo deel van devogcls ruit in Flemland Er zijn 2
tfirgneldingm ru overuhtaeode vogsls in ZW Aadatucië, !u-febr. 1995 (zie dc Graspiepcr I 997, 4: I I 8), tquggezim
naatqm€r 1997196.
- AviÈrna Flerclad" Tol wcrdea 209 soctcn gezicn, Daamdc in de 2c hel§ juli ocn Gijr Scandloper en ocdio
algsus eca Steltstrandloper (mits a vaaÍd, !ie{Í*e sffit mor NedÉrtod).

De Granw Gars (Avi&una Groninges) yg.26 w. I, maet 1998
- Craunrc Klwiq hod stand io trlcstswoldc ZO Crooingeo" Trc m 6 am 8 tanitoia l%n .

- Pcsrogels ia dë wiutc 195r'96 in paou Cmrirga Betc ilrcis wirrs 1956157 (7lS x'1l9li5l66, (722\, §mnl
(llQ a 1974[5 (l&4) wadmowtroftnma9S4a Dechada latepict injurari-ftbruai;lcmditsvsltdiein
ambs{cceaber.
. Gaingde vogels in Cmringrn Vm 8 april - 2 mei 1976 a Witbuilcotgzos gcr. in juli 75 op Bd'Ís Isl., actisdl
Caada (Linosa 50: 92-97); ip.v. Spibbcígar Eo vogel uít de mctic (vgf- oo& Dc Staloper rr. El voot nearctirchc

Stecnlopos).
- Waarnmingm juli{ec t997. Broedgrvat m Worda4 in tauwersme€Í mct 34 j. Oo& ccn Kws& bÍocddc dail. 2
Kleinst 'ÍVaerhoqdas in de ljume bd Becrta tot 7 jnli. Vm 23 ím 3l aug cetr onv, BastaaÍdasend in do lauwssmeer
(frto), Vu 22 Éug tot 20 dd €m adulte Lr.bne€W ln stad GmingÉa (, e gaal vmr Nd,). I Klc'rn WalÉràm op 30 ilg
bii dc vsrhuiurstulílca (Stadskanal), Witbaadbuisbck èl op 6 s.pÉ. Op 9 spr 40 CÍ. Jagrrs lms Lauwasmg; u5
Vaal1i6 tu$o 9 s€pt m 14 okt, met 55 op 12 olc tc lruw«smg; d*lfile dag 5 KlciBtr Jagcrs atdu. 2 Wacrspcewa
eind otr eo kin mv; Bruine Bo§zrngFr bii lanwmoog &12 nov. Em Roodsarita'aluw op ld aov te SÉlyr4 Nw
v.Cmingco. Otry. RoÉ §preav ia Anjm l8 nov tc vcr indecmbcr.

De Grzner (Vogelbescbermingswacht ZaanstreeD 22e jrg. m. l, mart 1998
- Vcntag wertgoep Rofvogsls o uila 1997. Ea wmamrb u. §lcftnlk in dc Rocf (hogtpmsst Natmóe
trrt). Ookwiddt€rÍitqiaaldarenafufrrtltrÍacten.Biom Qp lekectdag9Tapar§c indcKmeaiër
We&old€r.
De*efumq Sle,chtwlk Nctolatdwtl op de Eence*ale, V.IlatugebidÀotsubtearSlqhtvalk-tpttfust oplmgen
Wmccr adkc pleisterade Slcchralkcnruirnkaamcnhunaa baed@ dwrrcIeode bgd- ca @stp@Én v€raela

De Korhaan (YWG het Gooi en oosheken) jrg. 31 rn. 5, december 1997. jubileumnumrer 30
jaar Korbaan
- Creschiedcois vm Vogelbesóemingswclt (aaart 1944) tot Vogplwerkgrccp Ha Gooi c.o. (1967).
- Ib jugle ro de Dode tloè eilaadjc in ha Eeomcr. IIis broedt rffirt de Buidelms.
- Ovcidrsvqhaal vaa tclpGt Corv€rsbo§, hrssa Hilvmm ea 's€nrelacl O.n I Jao v6tl G(nt In 1990 2l0O
Kruisbdd<a
- Midwintate[ing jes" 1997. Bii \rorst 15 Kt RietglnEn in de f.ludpol&r bij Muid€o. I Roo&a&os bli & §ticl§e
Brug

de Íbuisbek ({ogetwach Utrecht) jrg.,t0 nr. 6, deceober 1997.
- Ovwirctodc loofimgels f€Ër. 197. Voffal h &odc wirers mintm migÈ Rode X/ouw.o (3 in 197E1/79, 2 in
yA. Pbisteftad w. Stedmlt in polder Artcmhcca h he Wagroingse Bimmld veóleef in ftftr 97 I p §lechtnlk
- Psricel slbiniffi bij diverse rogclsoctc[" Foto va albilo Sctotclstcr.
- Velór,amcmitgpd- 36ltu@cÉodcn in dc Bdshól op 5 dd. Op f0 spr a uitScprÍtc Jo var Gcm b{ }'íaa*asdiik Op
13 s€?t a adule Kleire Jag.r bij Mij&echl Op 2 ola m Grc*e Pieper ovtr tclpGt lDpik
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De Gierzwshtw 36 (1998), nr. I
de l{ruisbek (logelwacht Utrech) jrg. 4l nr. I, Gbruari 1998. (voorheen De Braakbal, sede*
1977 de Kruisbek).
,10 jar gelcdcn wcrd & Vogelwaclf Lheót opgeddt Em aa bistaisó jubileumnunma:
- Ifstciscà ogooce doa Rolmd vd. Vliet or,€r veldonÉlbologie in de prov. Utrccfu 190G197, vaoaf pioicrs
Sncdoaq Eykmao cn fiittes ttr hedca. Spncmaisdc invtmaistic dam va mcdio jrcn 50. h l97l vcmóijnt de

DeHavibtad(na 7p. 5G60) bocdmdl9to:w6S70 p. m l@.120 in 1990€n
ct alJ. h 1975 wtrd bct viadc I,Icd. brccdgcval vm Knisbc& r6tgrstcld inBihhovo

llGl30 1997. Dc le
wimrtctfingmmfrogels dffitvo,gnnS,gedgddoormjtrctddcllinga(opRiddmdatcNoc&ilr).
Dversc oderadringea uit dc juar 80 bctofeo o-D. de sbrylasa van Cr. Gclc Kwik sr Wdcrpicpa, da
f 9B-irmic vo Vl. Geai , doortck vu Bcfiijctcr. Sodrt begií jam E0 is s mccr aads.ht voor l.IÈcfue
al.larhedm: StepPanc{cstartplaier te tlrreÈm€& 1983, diÍ St€pp€*i*ita} Zsatkopmcernt tc t tlectil aè Ve d€r
Vliet bÉsluit m(n ca oPlocp @ te lmatd een nidrcAvi&mye}vfiddaN&land"
- Die dag jodcldcn dc WulpcÍl tussl §ocstduincn en Dm lhlda. Uiurelsel uit ode venciriÍEembrickcn. Ute&ee
vogelsas otdcktm de ncvo: bcSio jarcn m koot a cco Flwokmiek, bolstaad vaa aldzaanhcdcrl aals fuc
Fmjepoot au& 1968 Niikè*crbrug (2c gevÉl vo6 Ned., le wc f 9-5.66 H"msedc). Flcvoland liilc nu in dc pmvincie
UMlt tc ligga: Blondc Tapuif Rinpm.wlnecw, Wi§tuitbaÍmsijs, @ Het Korhoeí sticrf uit na 1974 (laatste wacn.
op lasdaheide). Vrvolgms afumc vm Wodaap. Nog ncdio jam 80 eht Groc Kartkiden in Tiarbovercc plase€a
nu ry L Strr*e fluctuatis m Porseleinhoen co Kwatelkudng(vroegcr ook nog in Esopolder).

Nieuwsbrief SOYON District l0 en Wer@oep Vogeliwentarisatie Utrecht, nr. I januari

1998.
- Sdrmc broodvogcls taa hct Oosteliik Vedtplassengsbied. 22@ p. Aalsdrclves m 32 p. hnpcrrcigem in ha
Naadmm, a lE p. Plrpcfrcigpis in rh Stillc Plas bij ïahova Ea taimim m Kleinst WarcràGl m 2 ve
Pcscleinhm 5 p. Kleinc PlcviabijAnkeveea.80p. ZweEStas 6+ 50p. fueKmkiel Rodmp, BruincKick
a Baardmmaje doea hct slcót
Erhoedmmminstc 4Ílp. Cmmc Cas:Na{d€rm€€r l5Ep- Vinlava 113,Iïcnhovene.o.69 €nA*cv€en65Í.,
wrc*ijntifitoal60G70 p.
- Dc Ilsvogcl ra 2 stragc vimcrs, Vó& wincr 1995D6 iu pm. Lhràt tmre in]m 193-95 vo 6 l8 14 p. In
1996 mg 4 p., m vorspcriode cind 96 in 1997 goa cokel bmedpaa.

Meerko*(Nautt- enmilieufederatie Wierbaven) 198 m. l, jaruaÍi 1998.
- Zeete&. op & Waddace ubij Dor Ocva 1977-1997. In 20 ja a m @bek6d r$ial tellm 2 gcvallm m Grm
Pijl, I Nmds PiÍ. 4 Stmrceeltirs, l0 Vaalqies. Weinig Jag€§ 2 Kleiuc€, 4 Middclstc, I I CÍotq w6a wcinig
Altaótigen Dc Waddcndlmdcn hordm dus rcel pclagische sGtesbuiEngaats.

De Mowik(lVG Riik vanNiimegen) gg.24w. l, februari 1998.
- Broedrcgels in de eld€rsc potrt 1997. Tot 1990 waren ia Nededmd sled,rs 10 akere brocdgevallco var de Oevcdopcr
Etgpstcld, m 19 wffichijnli.jl«c. In 1997 brocddcn 2 p. in de Meinerswift bii Amhcm m stÍooÍnafmaÉs vurNiimegcn 3
p. in de Bcmingse Wurdm (WcuÍtsc grt staE bij Ewijk), Vo6 hcr 2e jaaÍ wcd ia dc Ooijpoldcr gbrocd, cveuls tn rle
lÉutlÉe klciputtm, DaaÍnst was er in dc Millingsmaard I tarittriu. TcÉaal dN 8 p. (vgl. ook Linea 67,3:9í98 an
§OVON-niws).
Er ffi ffii rEafd aantal m 16 p. Kwetelkqfngm (Mcinmwllq Miuingerweq SalEorth za van hbith).
De l(rmvogcl, vm hÉt ecrÍ brccdettd in 1977 kwam in 1997 ni* ma voc (idem in Acht6iock). Topjra §,as l99I
m€t 35 p.
De Cmwe Gqs k€íde eco H€inc opleving var 2 tot 6 p.
- Trdrtellinga vaaf Muld.íslrcp, nabij MddÉo (Rift u Nijncgcn). Tusm 23 ag a 30 mv ab 80.000 tÍckvogÉls getcld
m 90 smta Eird scpt veel Gr, Ují6. Op t8-19 old. 402 Buiards o l2O Spqwas, 4 Rod. Worsm ca 2
Smell€&as.

De SÉor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 17 m. l, febmad 198.
- BÍoeóogclsmde$aabo0§aopTffiL7p.§P€Íwes,3p.Buizad,Tp.Boonvatk EmbrccdgculmHsvit(p6§
med. ÀWassidr/IBC, vgl. Grsp, 17,3 claCw.35,4:42) wort doc Dijtsaniavmekl 3 p. Vuragudhm,6 p
Zwdte M€es, 4 p. Bmiis ïopliaar w dr ls$tc sooÍt was l9g) mct 40 p.
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De Gierzwaluw 36 (1998), nr. 1
- De Wadvogeltclling no 1997. Lagrre mtallen w Goudplwim m Kleine Zwaan.
- Waamemlltgcn op Texel nov 97-jen 98. vanf I I nw een Zwarte Rotgms, eind rov 2. Begin nov een jonge Zeearmd op
de Sdrnen" Eind dec 2 Slcótvalken in de Slufter. Een noordelijke C€elptriÍ€curv ontssro op 3 jm. in de Mokbaal
Vrder divcrse Noordse Goudvinkm.

SOVON-Nie*vs (§OVON Vogelondermek Nederland) I 0e jrg. nr. 4, december I 997.
- Diwirlsrierrys h ZWFriesladverdubbeldebetaaal pleisrrade Reuastems, ToplaarvmDÍmtsc
Kwd.lkmingen: 20 tmitryia; in de Bl8Wc Kma bij Rham l0 ttrirtria, iD de Acàt.Íkk 3. Op de Velwc m

- Miórinotcltiag *uerrcgpls 1997. Bï dmi is het aidctijk fvíad<erna beluryrijt m Kuif- €n Tafctmd Bí vffst
wrtuizea z m hct Nzeckaal. ha Rottqdrc hamgói€d a dt LimbEgsc gÍintgat@
- Niermc po,plcicdrming m Klcir a Wildc Zru m-b.Í idrílatimlc tcllisg; h jar 95 v€dm 19.400 Kleirc o
bijm 1,100 Wilde Zrc in N€d.rtad gst€ld" Vm Kl. ZIm is dit m abEolu, Í€ced €D cen vwiawdigiog sinds
1970. Top Kl. Zm gpbie&a zij! l. {te E€opoltkrs (a100), 2 Brahamse Maaslod (2240)' 3. Ussd (1800), ,1.

Madlfad cn Rijr/I*k (1800). Bete spots vu V. Zwznbz.Fl€rc,Ed(475) a de Us*l (193). Twe dade m de
Nfv Euopcs poplatie Kl. Zwan€n
(<0.000) ovrfrintcft in Ncderlan4 a sleclrts 3% yan de EEop6e Wilde Zwaoen populdie (55.0m, w. 16.000 op

Usladbtocd).
- Roodhalsganzn in Nedcdaad 185G1997. Na <10 geyailm in rle 2c hclt uige eeuw, eo 72 $ss€o t90&l%8, is de

soort sedcrtdim jeÍriiks gsmeld. h de le Atlcpciode 197È83 waren a l&20 c,L per wint€r. b da panodc 19891996

ontving Sovm 700 meldingco betet*ing hebbqd op 850 vogels. Banrocdigend is het gainge metasnlrl. Er k m
ringvondst (Limosa 52: 89).
Volgens §ovoD is het amtal ovmvintereode Rmdhslsj* nict toegpf,om€n, maar ódkea zc op mcer plaatsm op (vgl. kaart
p.l0)
-Zeld--ctrocdvogcls 197,In volgordcra Elaqaihq& I p. Oelnètélviaastrid* (4i) cn I p.Hwskai(niwe Ned
broedtogeÍl.hdebllard hoeddccenKl. Borte Srrandlopc, m Roodhalsfut qniw inDrcmc, a l broodend?p.
Slmg€narmd op dc H.Veluwe" Er watn 2 GÉlpoot- x Zilv€rD€euwpaartj6;3 p Sl€ótva& mct 9 uitgsvl, jongm; slecàls
3 rmitsiaverKlap€kst€r(slechminiar) eq3a p Kwak(Overijssel, Lnrwcn),5 p. G.l'íaclmry(oa
lvíedmblit, Tcóclling); 8 tcrritcie m Middelste B. Spccàt (3 srcrot); I l-12 p. Ocvclopc; 15 p. Usvoge§ 32 p.

Gr, Kick, 32 lfuóatrco in Twcdc, 0 fu Brabel !,finstas ,l() p. Dnaibalzco op dc Vclwè 55! tmitori! va
Taigóomlauipcr (ZO Limhrg). Nog El p, Gmrmc Croa (I-imhqg 45, gÍotc riviciln >3O e vlamdaeo O; ah 170 p
Gr. Klauwier. Vao de Kwrtclkming >200 taitmic NO Gmninga >1(x), gr. rivicrcn 5O Twentc E. Allea al in N. m W.
Ovcijsrl wadcn 70 p Buidelnm rctg6tel4
- Gwm vogelg de Put Tmsoc, Telliíg{ dffibqs 1995 a 96. hrrasie yan Vksosc E i @ Slis in mja ru 1996.

De Steenloper (\ogehrcÍkgÍoep Dentlelder) 15ejrg. nr. 81, december 1997.
- ilr vogelvluctn. In 1997 wcdcn 6 nieusre soqtm a de Held«se checklist tocgeregd: Drvcrggans, Zwutkopgss,
Witvleugpl- stEr,, DaurisdE Kaw, Korttanleuwaik a Crijze Strandloper (3 okt.). Dit bmrht het rotaal amtal Heldm
smten op 303.
- Big Day md Dcn Hclda 3 mei 1997. Nieuw dagrmrd in rcgio: 112 ffita Bstc sooÍtm: Zw. Iyouw, Befliistr,
Kleine Jagor.
- Huiszir"luwcntelliag rond Den Held€Í. Itr 196 brceddm 75 p., in 1997 biina 100 p., een toenaae van 337c,
- Ringvmdsten van Srcmlopos b[iDenHelder. Va60 aftelem ringenkwmcn 3 vogels vmEltemm Isl, Canda(82
gr. Nbr.), 2 van Grocnlaod (van 76 a 72 gr. Nbr.), 2 E Uslmd (65 g, Nbr.) co 4 uit No«wegen (58 gr. Nbr.).
- Wmemingcaliist Eiod jui 50 lkuisbeldan md otieplatfcm LlO field 100 kn. t.n.v. Dea lleldr. 5-10 u& 8
Wsp6dieven.

De Standloper (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 29e jrg. nr. 5,
december 1997.
- br Gicrnalwqr Nogop 25 auga 4 scÉ bedeladejmgÉo gEhndodcr da$u tcNocdwijk Mogelijk2e
hocdscl.
- Roodkopklamia 26juli 1997 in d€ Co€pel&:1nen m & danle in dpc oogpvig m gsvatles in 1918 €n 1993. De
lasBte bcEof cm Balais&e Roodkopklwier op 693 te VoqboÍ (zie ftto À Mcija in Dldr Birding 19, 2: 66).
-veldwmingmjuli{cpt97.23t pelg§Ízryl7l19q-?Àheltaug,em.PttsGrccryoduitG3GrdePiepqs
in taste week sePtcoba.
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De §rzÍear (Samwerkeode VogelwerkgroepenNoord-Holland" SMII) m. 9, december 1997.
-Dccrdcerctodcmst\,e dcPeijs. Dc Tur€€del(oais wopsóortingPariffirhalagdea soated.Ro&
L,ijístad. Als &E€ÍsteKrcdit simdFd &dtz.l dcPsijsbij inrredingvodcoicuwcRaa&FanwGt \Íoclopig
nicrbqiEgdEqdlo.N8oldlcrlÈidmbct stmgEöagva dcnogd EcbcEcr§cXecfwordgrrcsdrw
omhcfEngar wcacos bollcosóads
-Ujstml,looidboumdscaaadachssoqtm:Lcpclar,Rsrhp, Dscrg:aZ§rEt€ St flr, W8tcrsnip, BntbdQlcvi.s,
Kahril, PaEijs, Tryuit cn Gotc klrd.ict Vc dca l0 soah zijn wlgÉo! dc SvtËwcrlqÍocp€ír €rG'
UcsAerningoatrylcn gÉsrdl.
-Sporawodcopcntdcjachoplkaicn NictallcenlkaaicocaEtstctsbcagenbtcrlasf,oc&VmcnNijlgaoacn
wcdm dar @*cbotcn cnwrJagd.

De Taktelins(Werkgioep Roofvogels Nedcrlandl 6e jrg. m. l, oart 1998.
- Omstag:klareoplae vo3 jw. Bomvallaa,amgcmlleir&cm.llavih Gdersatmcrco(te.kdilSErwin v. tvÍam€n).
-Broc&csulameauads vanmfrogols inNederlandia 199. Vclagogr 25Tl aesttarta t562 jogoroofrogels
wa&a gerilgd. Stcclil bc,oc&eia€n loa Wcspcrdicf door getr* aar ucqcalrocd. §ucasrclla wocn & 32 p. Gruwc
Kidc Afucvonestucccs bij lIavit docvemudaiagvodepopulcic? Slcdtnuia{anbmcfrtBuiardar Tocnvall
in & pÍob16ce Biilsma scha {m p. Boovalken, cco nca dan halvcring tov. cind jcco 80. Nest 3 srocc$olh
SlccUvanpsÍa (2 timbEg, I Gcldcdan4 dlc in ncstkastco) ccn,lc tcnitcium in dc Brabortsc Blcsbcrt (mishrlrt 97; 3
ci.ra 15.398).
. Proocs:ca vcóeat rofiogdvcrrclging in 1997. Drccvig stcomad ovszidt vao adtctl$khcid var jagrn m
óriwohodag
- fo*regclvc|rvofiqg iollod!Íldd in 1997. >1096 En 20.000 roofrogÉlbrccdpuco anaarvovolgingbloc*staD
. Bro@o'al ra Wespendcf bli §cànddcbanZiedtzo, op SchorcDtdrclad 197. lc ggval vsÍ Zoclad; I jq
vloog uií
- Grwe Kic&eodicvcn in Ncdalad io 197. Ia TGcrlra wrco 6 EE íog 70 p. Grnrwc Kict in Flerclu{ ro mg
4-5.
- ODderaek reÀ Sp€rw€ts in w€steltjk N.BÍ&t 193-97. V€rgelijk€odc strdc vm b* a agruisch broedhrbitds. h

.Opmcdcliik
juni.

lcgdlo eicÍ€o pas bcginjuli rogËlijk r&v. slccàt wccr in

- Nestlesten roc Slechtnltm in Imogspemingmast€n rryalsoog nicc zirrl§l. za zijn rcc valken €n mcns niet rcilig,

De Tringiam Qt'mgp, VWG Scbagen) 2le jrg. nr. l, fekuari 1998.
- Allcdaagsc rogels: rb Eiderd. Brocdvogcl scdcrt 1906, nu 60fi) p. tr l99l rcc hci cctst broodcnd in dc Dchr Eegin
l9l sticrvco cr 15.000 ttoor vocdsclsdrarslc in dc Waddoza Op 16 ftSr. y, vlogrn l2l.0o0 e'L lo$ Cq€röir. De
tale NW Europcc poptaic bqtaagt 3 nifn a
- Kerlodla rmd Sóagcn Va 5 bnocdgenlla vlogrn 15 jmgpn uit, 3, j. p.p. Er waren rcsten mct6 co 5 jmgÉn

Vogelnieuws §ogelbesch€rmingN€dcrhod) lOe jrg. r. 6, december 1997.
- Wcr*cnvoc dc &avcKickcodicf, Rlngtcogocldinstoontdaactroury. Als acslionggÉriagdswgel4 jaar ltcop400
B yeqdncstbnocd€odae$tloftnhtcgeduimaaicobcsócrmdD€st. Y€ÍbluftrÉc ftÉovorle § nm*jcoctpooi
(fdoIIItrHtÍ).
-WalEdsabelagrijkerrcgclgóiodcn VandctalcoppwlalccuBclalgriikevogelgóiodcn(=bcsócrmbcc
góicda w, al 100 ba oda a of odcr tcOrmingtceatine valt) is slerhts 3096 q die wijze fwnecl bcsdcmd- Zic
ha jarovcrziótNodaladrc Wal6è 1996. hcÍndiml *alod is poldcArtccolrto, Eet 15%md?Ërropcsc
poprloie Klcinc Zwancn.

Ítogelnients (Yogelbescbérning Nederlaod) 10e jrg. nr. 7, derember 197. ïïcmanumer
Wetland§
-Liiívu Wetlanó vo6yogÈls nod 75gói€dm:2? hstSÉicdco,8 inha Ussclnecc,5 in dviacngóid 28 m€imea
msen, 7 rman cn vannco. In 6u r€gio gàc.atai. fr dh Z:trrugN v. Mmnic*e«hm, Wdcrled cíi Zganstsedí,
m ha IrísÍtcÍÉccr. Vogclbcs&ming wqtd m€t ryr. Tírtlendl{aót€o, 66 deslondigc uijwilligrn dic bc&cigiogpo in
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dc gdm hoden Zo wodar de Oostwardrsplasa be&eigd doo mogcliike aanleg \an Arpon Makwaard of
uitbrcidirg van vliegveld klystad.

De Wínterkoning (VWG Castricum) jrg. 32 m. 4, januari lD8.
- WamcoingEe Vdr- a Vcl&ictzngr (9c vmNcd.) wren nicuwe ringsoÍtm op dc vinkcnbdan Castrim I
Moriosl wcrdgdngd. Diw zmo.an4irewmiogrnva Gr. Zilvcrrciger inN. tblland (Zuroweet,
Limncrpolder, Spaarnwoude).

IY. Ortvrrgcn rrppclcr

E. Groenewou4 Z*ldzmcwgeb inNderhnd t80G197. Eig€n rE port, Oostzaatr 1998.
Owrjclrt wr 146 soortcn zldzoarnhedcn en h* atal grmlla daarm Dea UsÍ v.rE"ld 35 malig ustgcstcl&
smten.

L. Heemskerk, Leo's verschil- en ranglijst. Enquëte{itlmsrcn betrefendp het aantal permeo dat een

bcpaaldc vogelsmt op & Ned. aviàrnistisóe lijst al ofnirt heefr gEzim en hun nationalc rangoeitie. Na de diverse
a&plitsiryptltd El&&digp wt (o.m- 4 vma Gelekwih Grotc mKt. Bansijs,2'§erm'Blmde Teuit) §tae.Í
rclgrns Hemskrt ,t66 soorto/to<a op de l,led. liisl DaaÍvan zijn €r 2{D-213 brcedmd va$gesteld (45fo). De huidigs
koplopcr KJ. EigFohuis heeft mrt 42! sodtc[ biiB 9l% rre dc in Nedaled raargenocn rogelsoctm geziec Dc Ncd.
dam€stopviif isrhaos: l. AqiaNussc (393 ffitm),2. Ellen §andberg(370»3. HaryVlnk§ldbm (369),4. Trudi
§iktns (35O co 5. Frmke Iloctrema (351). Door vqtuizing is & huidigp A'dms rcedastoptia st€ít gilijzigd: l.
ÀG.M. Buhr (419), 2. GJ. tu llr ('Ít8), 3. À Vm (410), ,í. F. Ossmchrp (a08), 5. W'v.tL §óot (407), 6. L v.d. Va
(400), 7. J. van t8 (393), E. L §tcijn (393), 9. P. Bisql (382) eo 10. J. Swaó (379).

& Kaqf (Schermerhom) & D. Roepke (Waren, BRD), Visarenden ringeo in Oost-Duitsland.
Verslagje bij dia-lezing.
In tra góied van dÈ *-DDR brc€dÉo ca 220 p. Visarendeo, wv. $-55 p. md Watn/llÍfrirz Sca Sedat 1980 dngds
Roqkc 1456 jmgcVismdca In l9Twaeaain ínestca 128]ngen, gen.2,3 p6Írcsc. t0g/odcrrcstahct2-3
joEÉ'l; d. n€€ste nesta zittcq in lloogsp@Eir$oash- Var 62 tcrugvqdstm was do qdste vogel roim l0 jafi o.rq dc
vasre wodtcuggmcld uit nroo*rst, 5560lil ZZWvan dngrlaats. Tquggekeffde \ogels werdcn eghelduit l.{oonvcgcn
€n Pol€o. De snclstc \ogel dëd 7 welco ovq m rcis naar Nigcr, 4733 kn m rinplaats. Van m mct radiorndem
uitg€Íust paa4ie trok ha wijfc via Sardinië naar CrÍnmuru h.t nenotje ovu Mallcca naar Smegal; beirte vogols dcden
7 dagen ov€E hct oveÍtreHcn vm de Salura [Iet wijfe lcrndè tesug A 6 afdl. het nannc6c pas op 16 mei €B vmd to€n
bct wijfe gÉ?aard 0€i ander oamlia
Twee adrlte Vismder, broedeod am de loip in middm FroLriik juni 1997, bldrea alr juu 8pÍingd in O. Dui§lmd
1988 (h€t n mctie) a 19E2 (b.n yÍouwtj€I

Bowrrstoorr&regionalewg*ijdscfuifunciralminmksmp,wmzichlcatopguubii Eertd. Gtoot,
tel. 6414014; zij zï'n opwuklagan ook in te ziq in de Pldiltugebibliotheek, Plantage Mi&alaail 45.

Het archieÍvu dc Vggeteethgoq Anstetdan ontvangt gaag rapprrages, uchivali4 foa4oonqutie q eldtrs
verschenon Wblicdties ov* vog* envogeQebieden in eil om Amstedam. Het yVcÀqchitÍis te roadplegm bii Pul,t/d

We Sptistrut i02 l0l2 WÀwrqdon, tel.6279024.
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