
DE GIBRZWALUW
Amsterdam

J

f6,/V$i Ë

eH

Jaargang 36 (1998), nr. 3



INHOT D De Gienwaluw 36 (1998)' nr. 3

Redactioneel

Noodoproep : Gienwaluw met uitsterven bedreigd

Verenigingsnieuws
- Nieuws
- Adreswijzigingen en wijzigingen in het ledenbestand

- Excursies
- l*,zing

Fenologie 1998
Ellen de Bruin

Gesprekken op de zuidpier
Dana Constandse

Waarnemingen in de Regio Amsterdam
juni - augustus 1998

Paul J. Marcus en rrlÍillem van der Waal

Ontvangen literatuur zomer/najaar 1998

Iaorqouuag lllx l'zlz
0I uBBllslnH Jep uB^ ulBt]BJqv

uelool UBA's

puBuauiauuex-plnz eMA

2

3

4
4
6
7
8

9

L4

t7

26

wvouarsnil/
gÀvd ruod
o'IvvffIg ruod

rrrBpre§ruv d"I 8I0I
9y luu.nssru,tplatrnqueull az

uspreNluv deor$ps,rnloEon



De Gierzwaluw 36 (1998), nr. 3

NOODOPROEP z G I ERZWALAW MET UITSTERYEN BEDREIGD

Geschrokken? Mooi zo, dat was precies de bedoeling. lYe hebben
namelijk dringend behoefte aan versterking van de redactie. Komt die er
niet, dan dreigt ons verenigingsblad,, de Gierzwaluw, inderdaad een zachte
dood te sterven. Paul Marcus en MaÍc Kuiper vonnen nu nog met zijn
tweeën de redactie van de Gierzwaluw. Zij zorgen voor contacten met
auteurs die belangwekkend vogelnieuws over de rcgio Groot-Amsterdam
kunnen publiceren. Voor de productie van het blad is echter snel nieuw
bloed nodig.
De volgende'vacatuÍes' staan open:
- Vormgeverf)TP'er. Ieder kwartaal moet de kopij die is binnengekomen

vorm krijgen. Hiervoor zoeken we iemand die ervaring heeft met een
tekstvenverkpÍogramma of een DTP-programma. De vormgeving van de
Gierzwaluw kost peÍ lcwartaal ongeveer vijf uur werk.

- Verzenders. Als de Gierzwaluw is gekopieerd, moeten de adresstickers
erop geplalt worden. Daarna moet de Gierzwaluw naar een postkantoor
gebracht worden om te worden verzonden. Het blad hoeft niet gesor-
teerd te worden op postcode. Eenmaal per jaar moeten er - zoals in dit
nummer - acceptgirokaarten in het blad worden geplakt voor mensen die
hun bddrage aan de vereniging nog niet hebben betaald. De verzending
van de Gierzwaluw kost ongeveer drie uur per lorartaal voor één
peÍsoon. Leuker is het om met zijn tweeën te doen.

- Bureauredacteur. Een bureauredacteur is een regelneef of -nicht. Ieder
kwartaal moet de kopij verzameld worden. Dat betekent dat de bureau-
redacteur de auteurs van de vaste rubrieken moet bellen om ze eraan te
herinneren dat de deadline nadert. De bureauredacteur houdt ook bij
welke andere artikelen er nog binnen moeten komen. Dreigen deze de
deadline te overschrijden, dan zorgt de bureauredacteur dat de tekst op
tijd binnenkomt. Hij/zij zorgt ook voor geschikt illustratiemateriaal. Als
alle kopij binnen is, zorgt de bureauredacteur ervoor dat de vonnge-
ver/DTP-er al het materiaal op tijd binnen heeft om het blad te kunnen
maken. Tijdinspanning per l«vartaal: ongeveer vier uur.

Voor alle 'vacatures' geldt dat onkosten worden vergoed. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Angeniet Kam, tel. 023-5267174.
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VERENIGINGSNIETIWS

Ellen de Bruin

Contributie 1998
Diegenen die de contributie voor 1998 nog niet hebben betaald, vinden in
deze Gierzwaluw een ACCEPTGIRO om dit per omgaande alsnog te
doen. Zoals eerder aangekondigd, geldt door bijkomende adminitratiekos-
ten een toeslag van vijf gulden.

Activiteiten in het kader van het jubileumjaar
Nummer 4 van deze jaargang van De Gierzwaluw zal worden gevormd
door het jubileumnummer. De voorbereidingen van de ,Dag van de
Amsterdamse vogels' is in volle gang. Daarover ontvangt u nog nader
bericht, maar de datum staat al vast: zaterdag 28 november.

Oproep excursieleiders tweewekelijkse excursies
In augustus en september is driemaal een excursie gehouden in het
Amsterdamse Bos. De opkomst was bescheiden; wel lieten vooral nieuwe
leden zich zien. Het vervolg van deze tweewekelijkse excursies is met
name afhankelijk van de inzet van onze leden. Het zou mooi zijn als we
een wat grotere groep mensen zouden hebben die af en toe bereid zijn om
mee te gaan als begeleider. Daarvoor is het niet echt nodig om veel
ervaring te hebben: het gaat er mcer om dat er iemand is die de route
kent. Het blijft toch een kwestie van gezamenlijk vogels kijken. Als er
mensen zijn die hierbij willen helpen, kunnen zij zich per direct melden
bij Ellen de Bruin (telefoonnummer: zie colofon).

Vogehafé
Het vogelcafé op 8 september was een sucses. Een man of tien kletste wat
bij. Theo van l-ent had een flinke voorraad vogelveren mee - van Groene
Specht tot Vale Gier - die door ieder beworderd werden: een leuk idee!
De volgende mogelijkheid tot borrelpraat is op: dinsdag 17 november.
Tijd: vanaf 20.00 uur
Plaats: eafé'De Doelen' op de Kloveniersburgwal 125.
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Vertegenwoordiger Bezocht voor Natuur-Plaform Amsterdam-Noord
De vogelwerkgroep is op zoek naar iemand die de vereniging wil verte-
genwoordigen in het Natuur-Platform Amstedam-Noord. Dit platform
bestaat uit een groep van organisaties die met enige regelmaat (met grote
tussenpozen) bij elkaar komen en met elkaar discussiëren over bepaalde
onderwerpen die in Amsterdam Noord spelen of daarvoor van belang zijn.
Lrden zijn o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de plaatselijke
imkersvereniging.
\Vie voelt zich geroepen om de Vogelwerkgroep hierin te
vertegenwoordigen? Kandidaten kunnen zich voor meer infomratie
wenden tot Ellen de Bruin.
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ADRESWIJZIGINGEN EN WIJZIGINGEN IN HET LEDENBE.
STANI)

Nieuw adres

J.J. Bakhuizen
I. Boot
N.I. Helle
K.C. Ilssel
I.M.M. Jaspers

H. Noldus
E. Piekaar
D. vd Velde (h)

Nizuwe leden
J.L. Brouwer
E. Engelberts
M. Groot
C,E. Nannenga
A. Pols
A. Wagenaar
A. van de l\ral

Iekerstraat l0
Rue Defacqz 125-18
Fregat 459
Het Toplicht 45
RapenburemtÍaat 122
Reggestraat l4l3
Hagedoornplein 26
Rue Defacqz 125-18

Oneliuskade 29ll
landslaoon 36
Soendastraat l/l
Nieuwlandhof 17
Groenburgwal 30,e

Schinkelkade 4ll3
Jacob van t*nnepkade 260b

62ll NT Maastricht
l0í) Brussel
lll3 EI Diemen
8251 DK Dronten
l0ll ML Amsterdam
lO78 U Amsterdam
l03l BV Amsterdam
1060 Brussel

1057 AE Amsterdam
l08l CC AmsteÍdam
1094 BD Amsterdam
l106 RG Arnsterdam
l0ll HW Amsterdam
1075 VI Amsterdam
1053 ND Amsterdam

043-3257523

020ó997r87
o32l-382825
o20-6m48A3
0206700715
020-4945680

020-6893804
020-6443988
020-6658836

vt42tt229
020-6736180
0206896195

Nieuw telefoonnummer
F. van Groen Tilanusstraat 50/l

Opgezegd
J.A. de Bois
M. Tonkes

l09t BM Amsterdam Om-776216/.]
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EXCURSIES

Jip louwe Kooijmans

Voor de excursies gelden de volgende algemene regels:
- Verzamelen op het Stadionplein, tussen de twee FEBO's.
- Vertrektijd: 8.00 uur, zorg dat je er iets eerder bent.
- Neem zelf warme kleding, regenkleding en eten en drinken mee.

Taterdag 3l oktober: IJMUIDEN
De Zuidpier van IJmuiden is zonder twijfel een van de lelijkste plaatsen
van ons land. Toch zijn hier, naast Eidereenden, enkele van de meest
spectaculaire soorten van de Nederlandse avifauna waargenomen. Na de
winderige pier lopen u/e om het Kennemermeer, rtraaÍ we verast kunnen
worden door een fraaie Franjepoot of een gek Gorsje.

Taterdag 12 deceber: BROUWERSDAM
De Brouwesdam, onderdeel van de Deltawerken tussen Goeree en
Schouwen, is uitgegroeid tot een soort bedevaartsoord voor vogelaars,
omdat er bijna altijd wel 'iets zif. Als we op de dam zijn uitgekeken,
l«rnnen ure een rondje rijden over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden
waar veel ganzen overwinteÍen.

Geef je voor de excursies op bij Jip Louwe Kooijmans (020-4223938).
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LEZING

Edial Dekker

Dinsdag 8 december: Jan Hendrik van Oers

Jan Hendrik behandelt de soorten van het zogenoemde Tilvev, Geelpoot-
en Kleine Mantelmeeuwen complex. Ter sprake komen de Geelpoot-
meeuw (Michatrcllis), de Pontische meeuu, (Cachinnans), de Baltische en
Kleine Mantelmeeuw (Fuscus/Graelsii) en de Zilvermeeuurondersoorten
Argeneus/Argentatus. De presentatie zal deels gebaseerd zijn op Íecente
artikelen in tijdschriften en op informatie van Internet, dus informatie die
nog niet verwerkt is in de huidige generatie vogelgidsen. De indeling van
meeuwen in soorten en ondersoorten is nog volop aan veranderingen
onderhevig. Dus wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelin-
gen of \vilt u weten lvaanr op moet letten als u nieuwe jaar- of totaal-
soorten wilt'scoren': u bent van harte welkom.

De lezing wordt gegeven in de Plantagoaal van het NME-centrum,
Plantage Middenlaan 29 (aanbellen bij het NME-centrum).
Aanvang: 20.00 uur
DuuÍ: tot ongeveer 22.00
Vanaf 19.30 is er koffie/thee. De toegang is gratis.
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FENOLOGIE 1998

Ellen de Bruin

Hierbij dan de fenologie van 1998. Er werden in totaal 15 lijsten ontvan-

8en.

datum waamemeÍ aantal lokatie

Purpcrreiger
20-2-98
294-98

Lepclaar
l6-2-98
20-2-98
20-2-98

lVill §chep
Frank v, Groen

Frank Visbeen
Jan v. Blanken
Piet de Droog

Bontbekplevier
t2-3-98
22-3-98

rilillem v.d. Waal I
Auke Jansen I

Uithoom
Halfweg

Varkensland
Osd. Bovenpolder
Osdorperbovenpolder

Durgerdammerdie polder
Kinsel trlaterland

Rontgenstraat Watergraafsmeer
Schouw lVaterland

Houtra§older
balts Sporenburg
Ildoom

De Nes rffaterland

De Kinsel

Udoom
lYaterlard

Holendrechter en Bullewijker Polder
Waterland

2
I
t

Zomertallng
29-3-98
30-3-98

E Wi§nond
kank Visbeen 3

Boomvalk
30-3-98
u-4-98

Willem v/d \[aal
Frank Visbeen

I
I

Kleine plevier
9-3-98
28-3-98
28-3-98

Paul Tak
Frank Visbeen
Fmnk Visbeen

I
3

I

Kemphaan
t3-2-98
22-2-98

l5-2-98
t9-2-98

Frank van Groen
Frank Visbeen

Will Schep I
Willem v.d. rtraal l8

9

Grutto
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Groenpootruiler
l-4-98
29-4-98

Visdief
3-4-98
t7-4-98
t7-4-98

Paul Tak 4
Wiltem v.d. lilaal I

Frank Visbeen 2
rilillem v.d. Waal 2
Frank Visbeen I

Zwarte stern
lG5-98 Adry Streefland

Houtrak
De Kinsel

Volgermee.r
Vy'aterland omg. Rarsdorp
Zuiderwoude

Ouderkerkerplas, geen tweede waame-
ming ontvangen

3

Zwarte steril

l0

foto: René Pop
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Zomertortcl
l-5-98
16-s-98

Koekoek
2t-3-98
23-4-98
23-4-98

Willem v.d. rilaal 2

Teun van Dijk I

lVill §chep
Auke Jansen

Teun van Dijk

rilillem v.d. Waat I
Auke Jansen 7

Halfweg gemaal

AustÍaliehavenweg

De Hoge Dijk
?

Bretten

Bloemendalerweren Waterland
Javaplantsoen

Dortmuiden
Ouderkerkerplas

boven Eldorado
Zuidpunt Ronde Hoep

Vijflnek

Waterland-oost
Marken

Halfweg
Vijflnek

Bretten MCA
Gaasperzoom

Blauwpdpstraat
Cruquiuskade

Vijfhoek
VijÍhoek

I
I
I

Gierzwaluw
t7-4-98
l9-4-98

Oeverzwaluw
lo-4-98
t74-98

Boerenzwaluw
28-3-98
29-3-98

Paul Tak
Iohan Frieswijk

Dana Constandse 4
Willem v.d. Waal 2

2
3

Euiszw.luw
ll-4-98
224-98

\trillem v.d. \traal I
Frank Visbeen 0

Gele kwikstaart
25-3-98
29-3-98

E. Witmond
Rank Visbeen

0
I

Nachtegaal
9-4-98
ll-4-98

Rank van Groen I
I\rillem v.d. SÍaal I

Blauwborst
24-3-98
29-3-98

Paul Tak
Will Schep

Zwarle roodstaart
29-3-98 FrankvanGroen
l-4-98 Auke Jansen

Gekraagde roodstaara
3-5-98 frank van Groen I
3-5-98 lVillem v.d. lYaal 2

2
2

ll
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Paap

Sprinkhaanzanger
9-4-98 kank van Groen 4
ll4-98 Teun van Dijk I

§nor

Frank Visbeen
Teun van Dijk

Itank Visbeen
Frank Visbeen

Will Schep I
Willem v.d Waal I

Zuiderwoude

BÍetten

Marken
Belmermeer

Halfweg
Australiehavenweg

De Hoge Dijk
VijÍhoek

De Hoge Dijk
Halfweg

De Hoge Dijk
A'dam-N Kweeklust
BÍetten

zang golÍbaan Waterland
Braak

Overdiemerweg
Wijtergouw

De Hoge Dijk
Wijtergouw

teÍr n. van Oudekerkerplas
Ruigoord

Breltenzone
Flevopark

25-4-98
16-5-98

Tapuit
29-3-98
3-4-98

l9-3-98
I l-4-98

Rietzanger
l9-3-98
3l-3-98

Will Schep 2
Frank van Groen I

Bosrietzanger
l9-3-98
4-5-98
4-5-98

Kleine karekiet
l8-4-98
2t4-98

Will Schep
E. Witmond
Teun van Dijk

Frank Visbeen
Paul Tak

2
o
2

I
I

2
I

Spotvogel
tG,5-98
l7-5-98

\ilillem v.d. lYaal I
E. Witmond 0

Braamsluiper
18-3-98 Will Schep
20-4-98 E. Witmond

Grasmus
2-4-98
2t-4-98

TuinÍluiter
t7-4-98
l9-4-98

Will Schep
Paul Tak

Paul Tak
Frank Visbeen

t2
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Zwartkop

Tjiftjaf

Fitis

8-3-98

9-3-98
9-3-98

3l-3-98 Dana Corstandse I
l-4-98 Paul Tak 2

Eldorado

Bretten MCA

Westgaarde
Brettenzone
De Hoge Dijk

Bretten MCA
Durgerdammergouw
VTC De Gtoote Braak
Ioodse begaafplaats Ouderkerk

Botshol
Halfweg

Oud-Diemen

\lresthoffbc, geen tweede waameming
ontvangen

Jan van Blanken
Paul Tak
Will Schep

Paul Tak I
E. Witmond 0
Piet de Droog I
rilillem v.d. rÀIaal I

I
I
4

l6-3-98
29-3-98
29-3-98
29-3-98

Grauwe vliegenvrnger
3-5-98 Frankvan Groen
9-5-98 kank van Groen

Bonte vliegenvanger
23-4-98 AukeJansen
9-5-98 Aukefansen

Wlelerwaal
4-7-98 Paul Tak

2
I

?

t3
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GF§PREKKEN OP DE ZUDPIER

Dana Constandse

I
Het laatste stuk met de bus heb ik maar één medereiziger. Op weg naar
het strandpaviljoen kijk ik om waar hij blijft en zie hem nog vlakbij de
halte. Met zijn kijker zoekt hij de hemel en de havenweg af. Zo moet het
natuurlijk, vogels kun je overal verwachten. Toch ga ik eerst in het
paviljoen koffiedrinken en mijn blaas legen en pas dan zet ik mijn blik op
scherp.

Langs het strand groeien alweer nieuwe duintjes, kleine plooien waartus-
sen zich van alles kan verbergen. Ik vorder langzaam, kijk steeds uit naar
de geringste beweging, en vervloek een dame met hond die er vanaf de
andere kant dwars doorheen komt gelopen en koers zat naaÍ zw,. Ze
verjaagt daarmee meteen een stel onbekende vogeltjes. Ik hoor een helde-
re triller et zie ze in de richting van de pier vliegen. En daar staat mijn
collega van de bus ze net mooi op te wachten. Vlak voor hem langs
zwenkt de zwerrr af naar zee en buigt dan werr in een wijde boog landin-
waaÍts naar ergens voorbij het paviljoen. Jammer, dat waren misschien
wel sneeuwgoÍzen en die heb ik nog nooit een tijdje rustig kunnen obser-
veren.

Bovenop de pier kijk ik toch telkens weer even naar de dobberende Eider-
eenden, \r/aarvan sommige mannedes al aardig beginnen te kleuren. Zelfs
het duiken van Futen volg ik met aandacht, ze doen dat zo mooi met een
boogje. Zelfs sta ik een tijd stil voor de Meeuwen, die in een grote groep
achter de branding drijven. Ik hou niet zo erg van Meeuwen.
Dan wordt de afstand tussen mij en mijn busgenoot steeds kleiner. Hij
heeft zijn telescoop op korte pootjes langs de kant gezet en blijft erachter
gehurkt naar omlaag kijken. Daar zal wel wat bijzonders zitten, maar ik
wil hem niet hinderen en wijk al vroeg uit naar de andere kant. Als ik
hem ongemerkt denk te passeren, hoor ik ineens zijn stem.
"Do you know," zegt hij en kijkt heel even op, "if they are Bonte Strand-
loper?"

t4
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Verbaasd sta ik stil. Een zeldzame vogel is dat, een Engelsman die Neder-
landse namen coÍïect uitspreekt. Ik steek voorzichtig over en kijk met
hem mee naar het foeragerende troepje beneden op de bazaltblolken.

"V/ith the red legs are Steenlopers," zeg ik, dankbaar dat ik de soortna-
men niet hoef te vertalen. "But I am not sure about the others. The Paarse
perhaps. I am not very good in lopers."

Hij lacht. Tlrurt weer een tijdje.
"Yes, I am sure they are Bonte Shandloper."

Kennelijk kan hij het wel zonder mij. "Nog veel succes," zeg ik dus. En
vergeet te vragen waarom hij denkt dat het bonte zijn.

II
Achter me remt een fietser: "Wat zijn dat voor kleine vogeltjes?" 7n gaaa
er al vandoor, hun witte stuiten bewegen nog lang boven het grauu, van
de golven.

"Tapuiten," zeg ik en blijf een sooÍ pieper in het oog houden, die op
de stenen is achtergebleven.

"'Waar komen die vandaan?"
"Ja, uit het noorden; Scandinavië of m."

Het zal de Oeverpieper wel weer zijn, & \Vaterpieper is veel lichter.
Maar ik zie hem tegen de zon in. Vorig jaar hadden twee vogelaars het
hier over S/aterpiepers en sindsdien hou ik daar rekening mee. Op de
terugweg nog maar eens kijken.

Ik draai me om en vemeem hoe hij hier eens een zwerm bijen van de
rotsen heeft geschept.

"En za\ groen vogeltje, wat is dat? Een parkiet?" Hij trekt zijn hoofd
scheef: "Maar hij heeft een lange staart."

Het is ook een verwarrende.naam, alles wat groter is dan de bekende
kleine kooivogeltjes heet immers papegaai? Ik geef inlichtingen over het
ontstaan van de kolonie Halsbandparkieten in Amsterdam en vraag of hij
ze dan hier in de buurt heeft gezien. Nee, in Amsterdam, daar heeft hij
een zlvager wonen.

"Maar ze hadden geen halsbandje om, hoor." Hij zit alweer op zijn
fiets en rijdt voor me uit naar de punt.

15
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Als hij niet lang daarna terugkomt, steekt hU al van ver zijn hand op en
roept me in het voorbijgaan toe, dat hij ze nou goed heeft gezien: "Za zijn
verderop gaan zitten, die schavuiten vaÍt u."
Ook deze keer kijkt hij niet om of ik lach.

III
Op een blok in de zon pak ik de gids erbij en zoek de Strandlopers. De
Paarse zie je vaak in gezelschap van de Steenlopers en het zijn de enige
kleine donkere met gele poten. Hadden ze gele poten? Ik kijk vergeefs
naar mijn Engelsman uit. Dan nadert van de andere kant een duideldk als
vogelaar uitgedoste boom van een kerel met een supergroot kijkkanon. Ik
hoop dat hij mij niet nodig heeft, maar hij houdt nadnrkkelijk halt.

"Nog wat bijzonders?"
"Tapuiten," begin ik aarzelend. Het maakt geen indruk. De vraag was

trouwens meer een inleiding voor zijn eigen opsomming: vier soorten
moeuwen en de Futen natuurlijk, dan een Kuifaalscholver, Zee-Eenden, ja
daar ver \ileg op z.e*," hij maakt een royaal armgebaar richting Engeland,
" ook Grote Stems, een Boomvalk èn een Grauwe Vliegenvanger.,,

Mdn bewonderende uitroep vat hij op als ongeloof.
"Het was er echt een, helemaal aan het begin. Ik heb hem nog opge-

zocht, want die is echt wel ongewoon hier. Hij zat kennelijk achter de
insekten aan."

"Net als de Tapuiten," zng ik. "Die schijnen nu tÍouwens bij de punt te
zitten."

Weer reageert hij niet, hardop wikt en weegt hij alle argumenten voor zijn
vliegenvanger. Zou het hem dwarszitten dat hij mijn 'schavuiten, niet heeft
gezien?

Als hij is vertrokken, stdkt er vlakbij een groepje Witte Kwikken tussen
de basaltblokken neer. Die heeft hij dus ook gemist. Hoewel, hij noemde
zelfs geen Eidereenden of Steenlopers. Zijn die misschien niet bijzonder
genoeg voor zijn lijst? Of kijk je met zo'n kanon over de gewone soorten
heen?

l6
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM
IN DE PERIODE JUNI - AUGUSTUS 1998

Paul J. Marcus en l+li/illem van der Waal

De waarnemingenrubriek werd tot De Gierzwaluw 36, nr. 2 door Peter
Scholten samengesteld. Daar hij naar Almere is verhuisd, heeft hij
besloten om de waarnemingenrubriek voortaan aan anderen toe te vertrou-
wen. Wij danken hem voor zijn grote inzet voor de Vogelwerkgroep
Amsterdam en wensen hem veel vogelplezier in de toekonst toe.

De zomerperiode heeft leuke soorten opgeleverd die op verrassende
plaatsen werden waargenomen: een Zwarte Wouw vloog boven het
Amsterdamse Bos in juni, een rJ/espendief vlinderde boven de Heuvel in
het Bos in juli en bijzonder verheugend was de soortenrijkdom van de
Afrikahaven in aanleg bij het zieltogende Ruigoord. Daarnaast leverden
Waterland en omg., het Groengebied Amstelland en de Vijftroek en naaste
omgeving, als altijd, schitterende waarnemingen op. Alle inzenders
worden haÍelUk bedankt voor de genomen moeite, ook degenen die hun
ingezonden waamemingen hier niet afgedrukt zien. Het is ondoenlijk om
alle waamemingen te publiceren. Ze worden echter allemaal bewaard en
gearchiveerd. Blijf ze dus opsturen!

Er is bij inzenders enige wrevel ontstaan over het feit dat een aantal
voor publicatie in aanmerking komende waarnemingen in de vorige
waarnemingenrubriek niet is weergegeven. Hiervoor onze excuses. Wij
kunnen echter niet beloven dat het nooit meer zal gebeurel, want het
samenstellen van deze rubriek blijft mensenwerk. Met de inhaal- en
verbeterlijst die na de zomerlijst wordt afgedrukt, hopen we de teleurstel-
ling van de inzenders enigszins te compenseren.

Hier volgen de waarnemingen over de maanden juni tot en met augustus
1998, de z.E. zomerpriode. De volgende periode beslaat de maanden
september t.m. november. De in die periode gedane waamemingen kunt u
zo spoedig mogelijk NA I DECEMBER opstuÍen naar Paul Marcus
Comelis Lelylaan 113/1 1065 CN Amsterdam.
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Roodhalsfuut
Geoorde tr'uut
Roerdomp

Purperreiger

ZwaÍte Ooievaar

Ooievaar

Kleine Rietgans
Brandgans
Smient

Zomcrtding
Kroonecnd

Brilduiker

l{espendief

Zwarte YYouw

Blauwe Kiekendief
Patriis

Kwartel

Waterral

Kleine Plevier

30-7 ttm 9-9-98 I ex. le kj. omg. Haven Ballast (VOD)
ll-6-98 I pr. Bullewijk tenzW van Ouderkerkerplas (VOD)
hietvan werden 2 terr. bekend. I Varkersland en I in Waterland-Oost
(FVi)
l-7 Braten-Groote Braak I ex. ad. t.p. 21.30u (PM).
2147-98 I ex. >72W Gaasperzoom (VOD)
9-8 I ex. >ZW & l9-8 I ex >WNW VijÍhoek (VOD)
zeker vanaf 27-8-98 I ex.l.kj. t.p. Afrikahaven, dit ex. was eind
seÉembeÍ nog steeds aanwezig. (vele waamaners)
de vele waamemingen, met name die in ha m*elijk deel van de stad
en in Waterland hebben betrekking op de AÍtisbeesten. Een stukje
verschijnt t.z.t.
l-7-98 I ex. llmeer t.h.v. Kircelmeer. (WlVa)
24 t/m 28-8-98 I ex. Osdorperbirmenpolder (PTa, JvB, PD)
24-8 4 exx Osdorper Binnenpolder (le najaarswaameming) (PIa)

Door de nattigheid erg veel \ilaaÍgenomen.
10-6-98 lpr. Abcoudermeer (VOD)
294 en 4-7-98 lM Haven Ballast (Ricardo van Dijk & VOD)
7-8-98 3M>N Vijfhoek (VOD)
l-6 ím 66-98 lad.M Umeer t.h.v. Uitdam (NZij)
28-6-98 4ex. Haven Ballast (VOD)
13-6-98 I ad d >ONO Ronde Hoep t.h.v.Nes (VOD)
2-6-98 Asd,Brn rotonde BuÍg Van Sonweg I lichte tdger adult
@.(PM, RvD)
G7-98 lex. VijÍtrcek (VOD)
3-7-98 Asd.Bos I donker ex even boven de Heuvel @M), l7-7 De
Heuvel 3 exx ad. schroevend, waarvan I konstondig, laag boven de
boomloppen vlinderde @M). Voorzover bekend, is dit het serste geval
van een vlinderende Wespendief in de regio. Op 2?-7 werden hier twee
adulte vogels gezien @M)
15-8-98 lex. >Z Polder De Nes @Vi)
29-8-98 lex. opschÍoevend VijÍhoek (VOD)
29-8-98 lex. >W langswater (PTa)

19-6-98 Asd.Bos, Excursiepad I ex. ad. ZO (PM).
4-7-98 lV Batterij Halfweg (PTa)

3-6 en 12-6-98 §chiphol-oost I ex; 30-6-98 l8 met 6 pulli t.p. langs
de Schipholweg thv. McDonald's (PM).
n-6-98 Asd.Bos Meerzicht I koppel t.p. (PD)
28-8-98 2ex. Eendrachtpolder (PTa)

5-6-98 Peerenboomweg Zuiderwoude 2 exx opvliegend (FVi)
13-6-98 zang Poppendammergouw (FVi)
25-7-98 Asd.Bos, OLNM I ex kiepend 's avonds (PM)
28-7-98 Bretten-Groote Braak 3 biggende en kiepende exx (PM)
274 en7-7-98 Jachthavenweg Íesp. I en 2 exx t.p, (PD,PTa)
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Bonte Vliegcnvanger 30-8-98 lex. Vijfhoek szij)
Boomklever 7-8 Asd,Bos, omg, Openluchttheater 13.00u familiegroepje t.p. (pM)
Buidelmees 12-6-96 Oeverlanden N.Meer Jaagpadbos I ex roepend S.a0u.(pM)

AÍkortingen: IvB= Jan van Blanken, RvD= Ronald van Dijk, pD - piet de Droog, pM -
Paul Marcus' Pra = Paul ra§ voD * vogeloverleg Diemen (i.e. Guus van Duin, Rob
sjouke, Frank visbeen, Fred vogelzang en willem van der waal), \v\JVa - willem van der
Waal, NZij - Nirk Zijlmans

I

0

Juveniele Zwarte Ooievaar

20

lllustratie: Paul Marcus
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3l-8 Afrikahaven I ex t.p. @D)
Bontbekplevier 27-8 tlm 3l-8-98 talrijk Afrikahaven (velen).
Zilverplevier 30-8-98 Afrikahaven I ex broedkleed t.p. (PlO.
Kanoet 30-8 en 3l-8-98 3 exx r.p. Afrikahaven (JvB, PD, pM)
Kleine §trandloper 27-8 ím 3l-8-98 tientallen exx. t.p. Afrikahaven (velen).
Temmincks Strandlopcr l-8-98 lex. Battoij Halfweg (PTa)

29-8, 30-8 en 3l-8-98 Afrikahaven 2 exx. r.p. @D, pM, pTa)

Bonte §trandloper ?ll-8 t/m 3l-8-98 talrijk Afrikahaven (velen).
30-8-98 lex.>W Vijftroek (VOD)

Krombekstrandlopcr 27-8 tlm 3l-8-98 ten minste l0 exx Afrikahaven (velen).
Rosse Grutto 19-7-98 l3ex. >ZW mer 7 Regenwulpen VijÍhoek (VOD)

19-8-98 2exx. >ZW met 2 Regenwulpen Vijfhoek (VOD)
28-8 en 29-8-98 Afrikahaven 3 exx t.p. @Ta, IvB)

Regenwulp 7-7-98 Asd,Bos, OLNM 21.37ru I ex Vf i.g.v. 3 wulpen @M)
15-7-98 Asd.Bos, OLNM I ex VÍ 20.55u (PM)

Zwatfe Ruiter, Turcluur, Groenpootruiter en Witga(ie zijn erg veel waatgenomen, vooral
in Waterland en in de Afrikahaven.
Bosruiter 27-8 ttm 3l-8-98 ten hoogste 2 exx t.p. Afrikahaven (JvB, pD, pM)
Steenlopcr 28-8-98 2 exx r.p. AfÍikahaven (JvB) 29-8 I ex r.p. (pfa) 30-B I ex rp.

(PM)
3l-8 8 exx t.p. (PD, PM).

Zwartkopmeeuv 36-9E lad. four. Ouderkerkerplas (VOD)
25-6 lpr.ad.+l 3e kj.Gemeenschapspolder (VOD)
26-6-98 l3e Kj. Gemeerschapspolder (VOD)
t-7-97 lad. foer. tussen Kokmeeuwen omg. Durgerdam. (WlVa)

Ilwergmeeuw 23-7-98 2ad. Marken (WlVa)
Y[itvleugelstern 23-7-98 | le kj, tussen l20OZwafte Stems Marken (lVWa)
Zwarte Stern 30-7-98 37ex, Rijperdwarsweg sZij)
Zomertortel 28-7-98 Naritaweg, Sloterdijk I ex (IvB)
Kerkuil juli en augustus een broedgeval (Tjongen geringd en uitgevlogen)

Overleek, Waterland-Oost (FVi)
IJsvogel 18-7-98 lex. Volgermeer §Zij)

19-8-98 vanaf deze datum l-3ex. aanwezig VijÍhoek e.o. (VOD)
Draaihals 27-8-98 lex. Haven Ballast (NZij+VOD)
Groene §pecht 26-7-98 lex. Ruigoord (NZij)

2-8-98 Asd.Bos, De Heuvel l juv. foer. @M).
20 en 24-8-98 ljuv. Vliegenbc sZij)

Oeverzwaluw 67-98 Asd.Bos, OLNM l0 exx @ @M)
l-8-98 8 ex. Doímuiden (PIa) in deze omgeving ook een Heine
kolonie §ordheim).
28-8 Vm 3l-8-98 Afrikahaven enkele (JvB, PM

Duinpleper l5-8 & 29-8-98 I gehoord overvliegend Vijfhoek (VOD)
§nor 25-7-98 opslag Ballast I ex zingend (VOD)

28-7-98 Brettenpad I ex zingend (RvD, PM)

t
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Hieronder volgt een inhaal- en verbeterlijst van waamemingen gedaan in de periode
dec.l997 t/m febr. 1998, de winterperioda

IJsduiker Dit in het llmeer verblijvende ex.2.kj. verbleef hiet van 22-ll-97 tot
24-l -98 (vele waarnemers.)

Roodhalsftrut 7-12-yllex.PEN-centrale(NZrj)
Kuifduikcr l7-l-98 2 exx. Ilmeer/Yijfhoek (VOD)
Roerdomp december lg97 I ex.2e Diem (G.Visser, med. VOD)
Lepelaar 20-2-98 Osdorper Bovenpolder I ex ad. t.p. GD)
Ihrerggans 2l-l-98 I ad.& 2 juv. Rijperdwarsweg (WWa)
Roodhalsganc 2l-l-98 I ex. Rijperdwarsweg (lVWa)

25-l-98 I ex. ook geforogafeerd, Bamegat (NZij)
14-2-98 I ex. Rijperweg (WWa & FVi)

P[jlstcart 25-2-98 I ad" <r Poppendammergouw (WlVa & Tang)
Middelste Zaagbek 30-12-98 I c Diemozeedijk (VOD)

l7-l-98 I a; 28-3-98 I I llmeer/Vijfhoek (VOD)
2l-l-98 2dé & I g lJmeer t.h.v. Uitdam sVWa)

!Íitkopeend vanaf l7-l-98 19 Nwe.Diep/FlevopaÍk en wijde omgeving: deze door
Guus van Duin en Frod Vogelzang ontdekte eÉnd verbl€ef op uiteenlo-
pend plaatsen en werd door velen gezien. Een artikel zal tz.t. veÍschij-
nen.

Rosse Stekelíaart l8-l-98 l8 Kinsetmecr (WWa+FVi)
3l-l t/m 6-2-98 lcr Ouderkerkerplas (PM, VOD)
lO-2-98 Ouderkerkerplas I paar tp. (PD)

Blauwe Kiekendief 2-12-9 ttm 2O-2-98 §chiphol-omt max. 4 exx ?-kleed en max. ld ad.
jagend @M).
24-l-98 llmeer Diemerzeedijk ll.20u ld ad.Z (RvD, PM)
4-2 en ll-2-98 Asd.Bos Oeverland Nieuwe Meer, Excursiepad lcr ad.
op de slaapplaats @M).

Smelleken lt-2-98 lex. jagend Schiphol (WWa) 23-2-98 I ad 9 jagend Schiphol
(wwa)

§lechtvalk 19-2-98 d & 8 ad.; 25-2 & t2-3-98 I ex. Rijperdwarsweg (WtVa &
Tang)

Eoutsnip 16-l-98 t ex. Gaasperzoom (VOD)
Grutlo januari 1998 2 exx t.p. Ronde Hoep (Kuiper).

14-2-98 Banlcaspolder 25 exx. t.p. (tVL).
Zwartkopmeeuw 25-l-98 tor 7-2-98 I ad, winterkleed Sumatraplanlsoen (vele waame-

mers)
Geclpootmeeuw 12-2-98 I ad. michahellis MarniSkade t.h.v. Dapperstraat §\rWa)
Ilalsbandparklet 5-2-98 140 ex. op slaapplaats Utrechtsebrug (WWa)
IJsvogel 17-12-97 Jollenpad, bij Restaurant Het Bosch I ex (med Hans Schuur-

man, Haarlem).
30-12-98 I ex. De Krijgsman (VOD)
2-12-98 tlm22-l-98 lM Vijfhoek (VOD)

\

t

2t



De Gienwaluw 36 (1998), nr. 3

Grocne Specht
Vlraterpieper

Grote Lijster

Ilifijaf

Zwartc Mees
Boomklever
Bonte Kraal

Frater
Goudvink

Appelvink
§nceuwgors

Ooievaar
Purperreiger
Koereiger

Kleinc Rietgans
Casarca
Zomertaling
Krooneend

Brilduiker
Middelste Zaagbek
lVespendief

Zwartc Wouw
Rode Wouw

23-3-98 I ex. PEN-kanaal (VOD)
23-2-98 Bijenpark Een&achtpoldeÍ (PD)
veel waarnemingen bij de VdÍhoe( alwaar ook een slaapplaars (VOD),
de Noordkant van het Asd.Bos (slaapplaats) @M), Eendrachtpolder
(PM)
8-2-98 I > W Gaasperzoom (VOD)
15-2-98 2 ex. zang Camping Uitdam (WWa)
23-2-98 Osdorper Binnenpolder 2 exx. (PD)
29-12-97 4 exx. Vijfhoek (VOD)
l7-l-98 roep Diemerzeedijk (VOD)
28-l-98 I ex, Gaasperzoom, 2-2-98 lex. J.Nautahof (VOD)
f3-2-98 I ex. Volgermeerpolder (NZij)
l-l-98 I ex. Oosterbegaa&laats (VOD)
3-2-98 I ex. t*lng en roep Flevopark (VOD)
8-2-98 periode-maximum Poppendammergouw 13 exx. Dit is nog de
enige plek in de regio waar Bonte Kraaien overwinteren (WlVa, NZij &
FVi).
31-l-98 ca. 30 ex. Schiphol-Rijk (WlYa)
4-l-98 I ex. Diemerze€dijk (VOD)
l0-l-98 I & 3 exx. Vijfhoek (VOD)
17-1-98 I ex, Diemerzeedrjk (NZrj)
l-l-98 2 ex. Oosterbegraafplaats (VOD)
l4-12-Yl I ex. Kimelmeer (NZÍ)

.l
I

1

ln de serie inhaten en verbeteren volgt nu hoofdstuk twee; de periode maart Vm mei l99g

Geoorde Fuut 8-4-98 I ad. broedkleed Umeer/Muiden (VOD)
234 (m 4-5-98 I ad. broedHeed Ouderkerkerplas (VOD)
15-5-98 7 ex, > ZO Proefeiland lJmeer (WtJVa & Nordheim)
23-4-98 lex. > ONO Ouderkerkerplas (VOD)
254-98 I ex, > ZBinnengouw (FVi)
8-5-98 I ad. broedkleed Nwe. Keverdijksepolder (VOD)
7-3-98 I ex. omg. Uitdam §Zij)
27-3-98 Eendrachtpolder I ex foer. (PD).
30-3-98 De Kinsel 3 exx (FVi).
23 &27-3-98 I paar Ouderkerkerplas & 4-5-98 I paar & td (VOD)
23-5-98 tlm 29-5-98 2 exx. Haven Ballast sZij)
23-5-98 I paar llmeer-VÍftrcek (VOD)
28-3-98 lex. IJmeer t.h.v. Uitdam (NZij)
3-5-98 lex. Haven Ballast, Iater > NW (lVWa & Tang)
12-5-98 I ex. > NO kplacestÍaat (VOD)
15-5-98 2 ex. > 7-O Proefeiland Umeer (WWa & Nordheim)
april 1998 Middenpolder A'veen I ex @ Z. (Kuiper).
10-3-98 I ex > NW Com. Lelylaan (PM)

I
I
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Lammergier 18-5-98 Holysloot 14.30u I ex juv. rondvliegend i.g.v. Bruine Kieken-
dief. (Iello NeclÍreim, md. PM). Op 19 mei vloog dezelfde vogel
wedetom in deze buurt Íond. Het betrof, net als de Lammergieren van
1997 elders in Nederland, een p§ectvogel uit de Alpen, herkenbaar
aan de kunstmatig gebleekte vleugel- en/of staaÍtpennen @BA). T.at.
verschijnt hierover een stukje in De Gierzwaluw.

Blauwe Kiekendief 2-3 ttm 25-3-98 Schiphol-oost max. 4 exx ?-kleed jagend.

2-3-98 Asd.Bos, Excursiepad 29* op de slaapplaats (PM). l2-3 l9
aldaar @M).
28-3-98 I ex. De Munr Waterland (NZí)
3l-3-98 Bretten-Groote Braak l9 slaapplaats @M).

Visarend 234-98 Rijperdwarsweg omg. Zuidernroude I ex. foer. t.p. (Kamp),
deze vogel was hier ter plaatse sinds 104-98 (Ab Kalkman, med.
K*P)'
13-5-98 I ex. Twiske (NZij)
13-5-98 I > OZO Ronde Hoep (VOD)
f5-5-98 Asd.Bos, Oeverland Nieuwe Meer 20.20u I ex > N @vD, PM)
16-5-98 I > W larer > Z Amstel r.h.v. StadsaÍchief (lVWa)

Roodpootvalk l5-5-9E I sub ad. d > ZO Proefeiland Umeer (WWa)
Boomvalk oeÍste waam. 3G,3-98 I ex. > O Rontgenstraat Ovrila)
Slechtvalk 7-3-98 I ex. Dijkeinde Waterland (NZij)

214-98 lad. d > No Aíis (lvwa)
7-5-98 l9 jagend>ZW Ronde Hoep (VOD)

Patriis 9-5-98 t ex. Buikslotermeerdijzk (NZU)

28-5 en 30-5-98 Eendrachtpolder 2 exx (PD)
KwaÉel l3-5-9E I roepend Ronde Hoep (VOD)
Porseleinhoen ll-{-98 I ex. roepend Vijfhoek (VOD)
Kwartelkonlng 25 ím 30-5-98 I gehoord omg. Aandammerbrug (FVi)
Kraanvogcl 16-4-98 2 ex. >N Belmermeer Waterland (FVi)
Kluut 2-4-988 > N Gaasperzoom (VOD)
Bontbekplevier eeste waam, 3G3-98 De Kinsel (VOD)

Broedgeval; omg. t Schouw in maisakker (FVi)
Kleinc Plevier 30-3-98 3 paar Spuenburg; uiteindelijk een nest met eieren gefotogra-

feerd door F. Nordheim (FVi)
Ztlverplevier 24-4-98 4 > NOuderkerkerplas (VOD)

2l-5-98 3 ex. De Kirsel (NZij)
Kemphaan 22-3-98 Osdcper Binnenpolder 25 exx t.p. (PD)
Rosse Grulto 7-5-98 I > ZW Ronde Hoep (VOD)
IJslandse Grutto 7-4-98 De Nes en Bamegat, resp. 2 en I ex. (§r'Wa). Over de gekteur-

ring - de vogels van Waterland (13-4-98: De Gierzwaluw 36, nr.2)
volgt t.z.t. een stukje.

Regenwulp 16-4-98 I overvliegend Gaasperzoom (VOD)
Zwarte Ruiter 28-3-98 I ex. Binnengouw (FVi)
Poelruiter 15-5-98 I ex. De Kirsel (NZU & VOD e.v.a.)

t,
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Zwartkopmeeuw 234-98 I ad- > ZW Ouderkerkerplas (VOD)
27-5-98 I ad. foer. tussen Kokmeeuwen Ouderkerkerplas (VOD)

I)wergmeeuw 26-4-98 16 ex;27-4-98 5 ex. foer. Ouderkerkerplas (VOD)
n-4-98 I ex. Blijkmeer (NZij)

Geelpootmeeuw 2-5-98 I ad. Entrepotdok (Wrila)
Visdief eeÍste waam. 8-4-98 I ex.> NO VijÍhoek (VOD)
Tortelduif 13-5-98 I kort zingend Gaasperzoom (VOD)
Kockoek 24-4-98 I roepend Hoge Dijk (VOD)
Gicrzwaluw 17-4-98 eerste waam.l ex. omg Ramdorp (lVlVa & Nordheim)
IIop 294-98 I ex. WesthofÍbos, regio Zuid-Kennemerland (NZij)
Groene Specht 28-3-98 Bijenpark Eendrachtpolder I ex. (PD)

28-3 Ruigoord I ex @D)
30-3 & 3-4-98 I roepend Oosterbegraafplaats (VOD)

Zwarte Specht 28-3-98 Tuinencornplex Eendracht I (IvB, PD)
Bocrenzwaluw eerste waam.29-3-98 2 ex. zuidpunt Ronde Hoep (WWa)
Boompieper 22-4-9SgehoordOverdiemerpolder(VoD)

3-5-98 I ex. Haven Ballast (VÍlVa & Tang)
Gele Kwikstaart eerste waam. 29-3-98 lex. Marken @Vi)
Engelsc Kwikstaart ld zingend Overdiemerpolder (VOD)
Noordse Kwikstaart 13-5-98 30 ex. Marken (WWa)

14-5-98 ld Gemeorschapspolder (VOD)
Grote Gele Kwikstaart 29-3-98 I er Marken (FVi)
Noordse Nachtegaal l8-5 ím 2G5-98 f zingend Overdiemerweg (VOD)
Nachtegaal 9-4 zaag I ex, landschapspark De Oeverlanden (PM en Tello Neck-

heim).
Blauwborst e€rste waam. 18-3-98 I zang Gaasperzoom (VOD)
Gekraagdc Roodstaart l-5-98 I zang volkstuintjes Bovenkerkerpolder (VOD)

3-5-98 zang Olietanks PEN-centrale+bunkers VijÍhoek §\rWa & Tang)
17-5-98 I zangSe Diem/Diemerzeedijk (VOD)

Paapje 22-4-98 I ex. Diemerpolder (VOD)
9-5-98 I ex. Zwarte Gouw lVaterland (NZij)

Roodborsltapuit 12-5-98 I paar, later een zeker broedgeval & I teritoriaal mannetje
Gemeenschapspolder t.h.v. A9 (VOD). Nog een broedgeval met zelfs
een tweede geslaagd broedsel vond plaats bij de Amerikahaven bij
Cargill (F. Nordheim).

Tapuit eerste waarn. 29-3-98 lex. Marken (FVi)
Befliister 8-4-98 2 dd & 26-4 lex. VijÍtroek (VOD)

23-4-982 ??, d & ?, &24-4-98 299 Ouderkerkerplas (VOD)
25-4-98 2 ex. Burlcneer @Vi)
28-4-98 I ex. Rothoek §Zij)
3-5-98 2 ex. omg.PEN-centrale §Zij & \\IlVa & Tang)
5-5-98 ld Abcoudermeer (VOD)

Grote Liister 274-98 I (mislukt) broedgeval Kleine Duivendrechtsepolder (VOD)
3l-5-98 I alarmerend Amstelpark (VOD)

lr
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§prinkhaanzanger eeÍste waarn. 5-4-98 zangDe Bretten (NZij)
GroteKarekiet 19-5-98 zangDiemerzeedijlrpomerlust (VOD)

22 ttm.25-5-98 zang Holendrechr ten W. van de A2 (VOD)
§potvogel eeÍste waam. 12-5-98 zaag Gemeenschapspolder (VOD)
Zwartkop eerste waaÍn. 3l-3-98 zang Amstelpark (VOD)
Fluiter 17-5-98 zang Vijfhoek (VOD)
Tjiftjaf eeÍste zang 14-3-98 Gaasperzoom (VOD)
Fitis e€rste waam. 29-3-98 zang Joodse Begraafplaats Ouderkerk (WWa)
Vuurgoudhaantje 30-3-98 ld ook zingend Oosterbegraafplaats (VOD)
Grauwc Yliegenvanger eerste waam. 10-5-98 tex. Votgermeerpolder (NZij)
Boomklever 13-3-98 I pr. Flevopark, ook in 1997 een ten. (FVi)

94-98 zang Berlem Asd.Rijnkanaal le waam. op deze plaats (VOD)
Buidelmees 16-4-98 I roepend Gaaspezoom (VOD)

I terr.omg. Nwe.Gemaal Halfweg (div. waamemers)
I terr. Omg, Vdfhoek (VOD)

Taigaboomkruiper in mei en september in atlasblok 25-45 ten minste I zingend ex.

@ergkamp).
lVielewaal 9-5-98 lex, Volgermeer sZij)

15-5-98 I zingend Srrekdam Haven Ballast (VOD)
Roek de kleine kolonie bij het Schouw heeft nu 6 nesten (FVi)
Europese Kanarie 30-3-98 ld even zingend Rontgenstraat en later naar de Oosterbegraaf-

plaats (voD)
Omg. Ouderkerkerplas I paar t.p. in de broedtijd l99B @ergkamp).

Barmsijs 16-3-98 I roepend en opvliegend HaKort Bijlmer (VOD)
17-5-98 I roepend overvliegend Haven Ballast (VOD)

Appelvink 30-3-98 2-3 ex, Oosterbegraafplaats (VOD)

Afkortingen: JvB = Jan van Blanken, PD = Pier de Droog, RvD = Ronald van Dijk, pM =
Paul J. Marcus, PTa = Paul Tak, FVi = Frank Visbeen, VOD = Vogeloverleg Diemen, NZij
= Nirk Zijlmans, @ = rondvliegend; > = gaatlging naar; kj. = kalenderjaar: bijv. 2.kj. =
tweede kalenderjaar.

Mannetje Brilduiker, Uitdam (1 juni 1998)
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ONTVANGEN LITERATUUR ZOMER/NAJAAR 199E

Ruud Vlek

I. Natuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t. de avifauna van Amsterdam e.o.

G. & J.J.M. Andriese, P. Tak & M. de Hooge, Huiszwaluwtellingen 1998.
Aan de Levantkade, in het oostelijk havangebied werden 15-16 nesten geteld,
tegen 32 in 1997. Langs de Amstel broedden 30 p.
Langs de Ringvaart bij Badhoevedorp §. Meerdijk-Akerdijk-Lijnden) werden 80
nesten geteld. Aan de Sloterweg 15 nesten en te Rozenburg (Schiphol-Oost) ook
15 nesten.

C.A. van Ee, Foto-album 1925-1942 en brief d.d. sept. 1998 ter toelich-
ting op ongedateerde foto's.
Eén der foto's van een nest van Grauwe? Kiekendief zou gemaakt zijn in polder
IJdoom bij Durgerdam in de jaren 1929-1936 (nest in riet, met vier ciercn, later 5
jongen, ldkt van Bruine Kiek). Dit foto-album, met o.m. foto's van Grielen in de
Amsterdamse Waterleidingduinen 1935, wordt ondergebracht in de Heimans &
Thijssebibliotheek
C.A. van Ee Geb. l9l5) is de oudste zoon van Artispreparateur \V.F. van Ee,
opvolger van P.L.Steenhuizen (vgl. Voous 1995: 466). Hij hielp at op 8-jarige
leeftijd Steenhuizen en A.Burdet bij het fotograferen van vogels.

C.A. van Ee, Merkwaardig broedgeval van een torenvalkpaar. Ardea 32,
1943, afl. 3l a p. 281-283.
Over een broedgeval van Torenvalk in Amsterdam-Noord (1942), waarbij het
wijfje dood ging terwijl zij jongen had. Het mannetje, dat normaliter niet voert,
bleef prooi aanvoeren en nam uiteindelijk de rol van het vrouwtje over. Eh vlogen
3 jongen uit.

C.A. van Ee, Een merkwaardig broedgeval van de zilvermeeuw. Onge-
publ.? manuscript.
Over het broeden van een paar Zilvermeeuwen op dak van het gebouw van St.
Jacob in de Plantage, juni 1943. Met 25 foto's in foto-mapje, van uitkomen van I
jong. Een jong overleed en een ei kwam niet uit. Mogelijk betrof het één der
paren waarop dr. F. Portielje gedragsstudies verrichtte in Artis (vgl. Ardea 17,
1928: ll2-149 en zijn 'Dieren zien en leren kennen', 5 dr. 1938-1957).

t
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Msschien is dit het hisorisch eeste, gedocumenteerde geval van broeden van
Zilvermeeuw op gebouw in Nederland.

N.M. Groen, Veilingdak ideale broedplaats voor Visdieven. In: Rotonde,
personeelsblad Bloemenveiling Aalsmeer 11 sept. 1998.
Aanvankelijk broedden hier 25 p. Visdieven op een grintdak. Na verwiidering
van de grintlaag is speciaal voor de Visdieven een nieuwe voorziening getroffen,

met fdn grint gevulde bakken die de Visdieven accepteeÍden. In 1994 broedden
125-130 p.
Na verdubbeling van het aantal grintbakken steeg de stand tot 240 p. Nu ziin 30
p. Yisdieven ook op omliggende gebouwen gaan broeden. Vgl. ook N. Groen, J.
Frieswijk & J. Bouwmeester, lVaarom broeden Visdieven op daken? Limosa jrg.
68, 1995, afl.2.

H. Gerritsen, H.D.W. Smit & R. v.d. Helm, De noordelijke oeverlanden
van het Nieuwe Meer. Geschiedenis, voorlopig verslag van vegetatie &
fauna, plannen & alternatieven. Amsterdam, sine anno ( < 1984?).
Noemt 29 soorten broedvogels voor het gebied.

J. Neijman, Wat is er toch mis met die mus? Groenbewuste Amsterdam-
mer l8ejrg nr. 3, aug. 1998.
Over broeden in nestkastje van mussenpaar, dat voor het 2e jaar mislukte. Vgl.
ook D. Summers-Smith, The House Sparrow, 1963.

F. Nordheim, Sperwers op stand. Artis 44e jrg. nr. 3, september/oktober
1998.
Over het broeden van Sperwers in een grachtentuin aan de Herengracht en in de

dierentuin Artis. Met foto's van 6 jongen op Herengracht-nest, 1l juni en 2 juli;
en 4 jongen in Artis op 2 juli 1998. Een der Artisjongen werd op 24 juli dood
aangetroffen in de buitenkooi der Chimpansees. Ook aan de Herengracht overleed
één der jongen, op 3 juli.

H.J. Slijper (geb. 1922),2 brieven d.d. 29 & 31.8.98 m.b.t. het voorko-
men van Slechtvalken en Boomvalken in Amsterdam (1940-1958). l0
pagina's.
Volgens Sliiper joegen rond het C.S. de mannetjes Slechtvalken op Spreeuwen,
terwijl vanaf de lVestertoren vrouwtjes Slechtvalken jacht maakten op de postdui-
ven in de Jordaan. Tegenover zijn huis op de Keizersgracht broedde in 1950 een
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paartje Boomvalken (vgl. ook Limosa 24, l95l: 152-153 en 68-69). Hartje
centrum zag hij ook Kleine Bonte Specht en Patrijs.

P. Tak, rilaamemingen van [rpelaars tussen AmsÍerdam en Haarlem
1995-1998.
Maximaal tot 35 ex. in Houtrakpolder (aug. 1996) en 2l in Osdorper Binnenpol-
der (uli/aug. 1997). rilaarnemingen van 19 febr. - 17 september. (vgl. ook
Gierzwaluw 33,3: er zijn 5 gevallen dec.-januari; grootste in regio vastgestelde
groep is t200 op 2l juli 1928 fouragerend in de voormalige slatuintjes aan de R.
Claeszenstraat/Bestevaerstraat, Oud-West; Ardea 18: 16, DLN 33: 126).

M. Verberne, Het archief van de KNNV-afdeling AmsterdÍrÍn: oproep
aan de leden. Blaadje lSejrg. nr. 3, juli 1998.
Overzicht van ontbrekende stukken in het archief van de KNNV Amsterdam. Het
archief bevat diverse stukken m.b.t. het Centraal Bureau voor Vogelwaarneming
te Amsterdam (1933-1937), het Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch
Onderzoek van Groot-Amsterdam (1937-1948) en de \\rerkgroep Vogels van de
NNV aftl. Amsterdam.

Diverse historische archiefstukken van de Nederlandsche Natr,rurhistori-
sche Vereeniging afd. Amsterdam, w.o.:
- Centraal Bureau voor Vogelwaarneming te Amsterdam uitgaande van de afd.
Amsterdam der N.N.V., Bepalingen van Wet (tluishoudeliik reglement).
Amsterdam 29 nov. 1933.
- Oprichting Centraal Instituut voor floristich en faunistisch onderzoek in
Groot-Amsterdam. (sine anno, 1937).
- Natuurbescherming en N.N.V. Amsterdam, mei 1939. Handelt over oprichting
van een Bureau voor Natuurbescherming (de Amsterdamse Natuurhistorische
Raad).

N. Zijlmans, rilaarnemingsoverzichten dec. 1997 t/m september 1998.
O.m. een Hop in het Westhofbos op 29 april, Visarend in het Twiske op 13 mei,
Poelruiter op 15 mei bij Durgerdam.

N. Zijlmans, Roofvogelnesten in het Westelijk Havengebied van Amster-
dam, 1998. 2 p. Havikken met 3 resp. 2 jongery beide nesten vlogen uit in de
4e week van juni (onderlinge nestafstand 900 m.). 1 Buizerdnest met I jong (nest
op 100 m. van Haviksnest).
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Aanwinsten voor het VWGA-foto-archief.
Willem v.d. Waal stuurde foto's van Kleine Alk in Sloterplas 28 januari 1983
(met K. Straatman en H. de Groot aldaar).
Guus van Duin zond dia van de door hem ontdekte l4litkopeend l8 jan. 1998 in
Nieuwe Diep, l2e geval voor Nederland (vgl. ook de foto's van Arnoud van den
Berg in Dutch Birding 20,1: 46).
Fred Nordheim fotografeerde op 29 juni 1998 een vrouwtje Kleine Plevier boven
nest met 4 eieren in de Rietlanden, naast de Piet Heintunnel. Na de stortbui van
ll juni was het nest van dit paar weggespoeld, maar een week later was er een
nieuw legsel. Mogelijk gaat het hier om het laatste broedgeval op de oostelijke
eilanden.
Martijn de Jonge fotografeerde voederbeurt op Sperwernest aan de Herengracht
met 6 juv. d.d. 17 juni. Anouk van Aalderen fotografeerde mannetje Sperwer op
zelfde nest in 2e week juni.
Nirk Zijlmans fotografeerde Zwarte Stern Waterland, juv. Roodhalsfuut op I
aug. 1998 Havens BallasíMuiderzeedijk, vr. Bruine Kiek aan de Riiperweg
Waterland, Buidelmees op nest 1.6 Grote Upolder, m. Roodmus bij Blocq van
Kuffler 7.6, 19 Oeverzwaluwnesten op Bouwbedrijf langs Rliksweg Al op 14.6,
2 Buidelmeesnesten aan I tak op 21.6 in Grote llpolder, 3 jonge Havikken op
nest in Brettenzone west; Sperwer-takkelingen op nest Herengracht 276 en juv.
Buizerd op nest Muiden op 4.7, rlritte Kwik met jong plasje Udoorn op 9.8, juv.
Sperwer Rust en Vreugd, Schellingwoude; en Oranje Luzernevlinder bij PEN-
centrale 9.8. Voederen van juv. Boerenzwaluw 14.8.98 Udoorn, juv. Gele Kwik
Rijperdwarsweg Uitdam 12.9.98, 2 juv. Boomvalken met prooi Riiperweg
13.9.98. Een raadselfoto van zanger met forse oogstreep wordt nog aan deskundi-
gen voorgelegd.

Ringterugmeldingen. Diverse Íerugmeldingsberichten werden ontvangen van G.
van Duin. De vangstregisters van ringster Leny Huitzing (in de jaren 80 op de
VijÍhoek bij Diemen) zullen worden toegevoegd aan het ringregister in VWGA-
archief.

Correspondentie
Vogelpost werd ontvangen van J.J.M. Andriese, C.A. van Ee @loemfontein),
G. Bloemsma, R.G. Biilsma (lVapse, Drenthe), D. Constandse, C. Crommelin,
mevr. Th. Dammen, P.J.T. Derks, F.G. Dorèl, G. van Duin, J.J. Frieswijk, M.
de Jonge, P. Iogtmeijer, P.J. Marcus, F.A. Nordheim, G.L. Ouweneel, J.H. van
Oers, SOVON, H.J. Slijper, P. Tak, J. Treep (Flamingo-werkgroep, Beilen) en
rrV.v.d. \Yaal. Mevr. M. Kits van Heijningen schonk een kop van juv. mannetje
Sperwer, gevonden in tuinkast in tuin Bachplein, Nieuw-Zuid. Deze Sperwer was
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kennelijk tijdens een drieste jachtpartij in tuinkast bekneld geraakt, daar niet meer
uitgekomen en door kat of rat onthoofd. Een mysterieus einde van deze vogel, en
een voorbeeld van de hoge mortaliteit onderjonge Sperwers.

3 Rectificatiesop Gierz-waluw 36e jrg. nr. 2., aug. 1998.
t.a.v. pag. 7: Het voorjaarsfenologieoverzicht door Ellen de Bruin betreft niet
1998, maar 1997.

t.a.v. pag. l4l19: Op de eerste Amsterdamse Big Day op 3.5.1998 ziin niet l19,
maar I 18 wilde vogelsoorten waargenomen (nl. excl. Kuifmees). Het totaal aantal
op die dag in de regio waargenomen vogelsoorten bedroeg dus 127.
t.a.v. pag. 34: De foto betreft een nest met vijf 3 weken oude juv. Sperwers in
het Sloterplaspark, Amsterdam-Slotermeer 9 juli 1998 (foto P.J. Marcus). Er
vlogen vier jongen uit.

II. Milieuberichten m.b.t. de regio

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amsterdam) nr. 3, juli 1998 en nr. 4,
september 1998.

J. Gadet, I-eefbaarheid en groen. Stad en Groen nr. 2, aug. 1998.

S. Gieling, Groen in Amsterdam. Stad en Groen nÍ. 1, april 1998.
Uitgave Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam. Met foro van
Halsbandparkiet.

H. de Wit, Verkeer om Halfweg is de nekslag voor groengebied. Het
Parool 8 okt. 1998.
Over plannen tot verlegging van de N200 langs Halfweg naar een tracé ten
noorden van de Haarlemmer Trekvaart. Het zou de nekslag zijn voor de Bretten-
zone. Een alternatief om reeds bij Zwanenburg af te takken naar het noorden zal
nog meer groengebied aantasten (Grote Upolder, de Batterij, Spaarnwoude,
Spaarnwouderveen en het volkstuincomplex De Groote Braak). "De groene long
wordt afgekneU", stelt Sjoerd Bartlema van de Vereniging Brettenzone Natuur-
lijk. Het (dure) alternatief is een tunnel.
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Uburg steekt van wal. Stadsnieuws sept. 1998.
Nadat beroepen tegen aanleg ongegrond waren verklaard, begon op l0 aug. de
aanleg van het Haveneiland en de twee kleinere Rieteilanden.

III. Ontvangen regionale vogeltiidschriften

Boomblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. 10 nr.
4, september 1998.
- Visdieven in gevaar. Onderzoek naar vergiften in embryo's van niet uitgekomen
Visdieftuikens van een kolonie te Terneuzen.

De Braakba, (VWG Koudekerk aan de Rijn / Hazerswoude, Z.Holland)
15e jrg. m.4, 16e jrg.nr. l,l7ejrg.nr.4, l8e jrg. nr. I en4, 19e jrg.
nr. len2(1994-1998\.
met o.m. 2 interessante artikelenseries van Bert van Eijk:
- Broedende nieuwkomers in de kfjker. Over zeldzame broedgevallen en zich
nieuw vestigende broedvogelsoorten: Brildduiker, Middelste 7-aagbek, Eidereend,
Morinelplevier, Steentoper, Stormmeeuw, Kl. Mantelmeeuw, Grote Mantel-
meeuw, Noordse Nachrcgaal, Beflijster, Keep, Grote Kruisbek, Bonte Kraai en
diverse exoten.
- Herinburgering in de kljker. Serie over herintroductie-pogingen m.b.t. Zee-
arend, Visarend, Slechtvalk, Vale Gier, Lammergier, Oehoe, Grauwe Gans, Raaf
en Ooievaar.
- Kleine Zwaan waarnemingen 1996-1997. Overzicht van grote aantallen Kleine
Zwanen in polders rond Hazerswoude (dec. 1996 max. 280 ex.). Met diverse
afgelezen ringen.

De Duinstag (Vogelclub Katwijk) 13e jrg. nr. 2, september 1998.
- Lammergier boven Katwijk. Met foto's van juv. vogel aan de grond bij de
Langevelderslag, Noordwijk 14 mei 1998 (vgl. ook DB 20, 3: 136). Her berrof
'Gelas', een vogel die in 1997 in de Franse Zee-Alpen was losgelaten. Nog geen
week na de laatste waarneming van deze vogel bij Broek in rilaterland op 19 mei
1998 (Gierzwaluw 36,2: 35) was de vogel weer terug in de Franse Alpen.
Dit was het tweede achtereenvolgende jaar dat twee Lammergieren uit de Franse
Alpen in de maand mei een noordwaarts uitstapje maakte richting onze contreien
(vgl. Dutch Birding 19, 1997:- l2l-123 en 201). Voorraan opgeler voor deze
incidentele voorjaarsgast.
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- 6e Katwijkse fiets Big Day, 16 mei 1998. Het winnende team scoorde I 17

soorten, w.o. een Zwarae Wouw. Totaal werden 128 §oorten waargenomen. Het
oude team-record stond op lll soorten (1996).

- Topmaand voor Zwarte Ooievaars over Katwijk. Een groep van 13 ex. op 7
aug. j.l. is de grootste groep ooit in Nederland waargenomen (vgl. ook De
Korhaan 32,4). Van 7-15 augustus trokken totaal 19 ex. door, w.o. nog een

troepje van 4 ex op de l5e.
- Mogelijke Baltische (Kl. Mantel)Meeuw in Katwiik, l-2 mei 1998 (foto).
Officieel schijnen er pas l-2 gevallen in Nederland van deze soort aanvaard. le
zijn. 7 Ringvondsten van Baltische (Kl. Mantel)Meeuw, w.o. de eerste te
\Yatergang 28 dec. 1930 (Ardea 5ll.2O, Gierzwaluw 33, 3: 116-117, 135) en

mogelijk een zesde te Muiden, dec. 1992 worden vanwege gemengde broedkolo-
nies ZilverlBalttische (Kl. Mantel)Meeuw niet langer aanvaardbaar beschouwd
(vgl. DB 20,1: 6-10). Er is een geclaimde zichtwaarneming?l2S jan. 1946 op
de Amstel (beschr. in Ardea 35: 234, Gzw. 33,3). Het eerste aanvaarde geval is

thans dat van een gefotografeerde volwassen vogel op l8 okt. 1992 te Schiermon-
nikoog (foto nog ongegepubliceerd?).
- Najaarstrek over de Puinhoop. De voornaamste overwinteringsplaats van
Usgorzen is nog steeds onbekend.
- Veldwaarnemingen. Van 16-18 juni 1998 een Griel op Vliegveld Valkenburg
(foto volgt).

Filis (VWG Zuid Kennemerland) jrg. 34 nr. 2 augustus 1998.
- Vogels tellen in de Houtrakkerbeemden, Houtrakpolder. Totaal werden 98

soorten waargenomen, w.o. 1 Grote Zilverreiger.
- Vogelwaarnemingen in Z. Kennemerland. Ralreiger op 9 mei '98 in Mid-
den-Heerenduin, nieuwe soort voor deze regio.
Een dag later een W. Bergfluiter in de Kennemerduinen. Op 25-28 maart een A.
Smient in de Hekslootpolder, 2e geval voor Z.Kennemerland; op 23-24 april een

Poelruiter aldaar. 2e decade april een \Vaterspreeuw in de AWD. Totaal 3

Steltkluten waargenomen.Van 13-15 mei verbleef een onvolwassen Lammergier
in Z. Kennemerland (vgl. Duinstag 13,2, de Strandloper 30,3 en de Skor 17,3).

Op ll mei 107 Dwergsterns op strand Umuiden. 3 territoria Zw. Specht.
Kwartelkoning in Ver. Binnenpolder 2e helft mei. Totaal 6-7 terr. Kuifleeuwerik

@loemendaal a. Z./Umuiden).

De Graspieper (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 18e
jrg. nr. 2, juli 1998.
- Broedvogels van Ruigoord 1989-1996. Totaal broedden hier 69 soorten, w.o,
500-1000 p. Fitis. 14 soorten op de Rode Lijst hebben er gebroed, w.o. tot 5 p.
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Buidelmezen en 148 p. Blauwborst. In 1993 territorium van Noordse Nachtegaal
en van Porseleinhoen (ook in 1989).
- Razende Bol, op de grens van Noordzee en \Vad. Hier slapen 7000-10.000
Grote Sterns (uli 1992, aug. 1997).
- Forse toename van roofoogels in N.Holland. Totaal 96 p. Havik (3x stand eind
'80), wv. >3540 p. Gooi, 37 p. duinstreek, 8 p. in Wieringermeer, 5 p. in
ZaanstreekAilaterland en 5 p. rond N.Zeekanaal. Anno 1998 2 p. op Texel. 138

p. Sperwers, wv.22 p. rond Amsterdam; ()2,5x stand eind'80). Er worden 182
p. broedende Buizerds geschat (4,5x stand eind '80), wv. 12 p. Amsterdam. Er
broeden 6-10 p. IVespendief in N. Holland (Gooi/Kennemerland).
- Bijzondere waarnemingen. Grote Pijlstormvogel langs Camperduin 5 dec. '97;
max. 8 Zwarle Rotganzen op Texel. Op 3l dec. een Beflijster te Hoorn. Op 25
mrt. trippelde een Porseleinhoen langs een raamkozijn te Alkmaar, Max. 22
l\ritbandkruisbekken te Huizen eind januari.

De Grauwe C'ans (Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 14 nr. 2,
juli 1998 (met kleurenfoto's).
- Checklist Vogels in provincie Flevoland (incl. N.O. Polder). Tot^al zijtn 326
soorten vastgesteld. Daaronder Zwartc Rotgans, Stellers Eider, Roze Pelikaan,
Ralreiger, Steen- en Dwergarend, Reuzenzwartkopmeeuw, Grote Kanoet, Grijze
Strandloper, Grote Franjepoot, Steppehoer (11.12.72 NOP), Ruigpootuil (?),
Scharrelaar, Roodstuitzwaluw, Veld- en Struikrieuanger.
- Kerkuilen in Flevoland. 70 p. 1996 en27 p. 1997, gemiddeld 3l p. in de jaren
1990-1997. In doorsnee komen er 3 jongen uit.
- Midwintertelling Z. Flevoland jan. 1998- Er werden 108 Nonnetjes geteld.
- Avifauna Z. Flevoland. 2 roepende Kwartelkoningen in het Horsterwold in
mei/juni, alwaar ook l-2 p. Gr. Klauwier. Medio april een Blauwvleugeltaling in
de Kwelzone. Broedgeval van Zwartkopmeeuw (gep. met Kokmeeuw?) voor de
hut de Gr. gans/OVP.
2 claims van Kleine Kokmeeuw 9/16 mei.

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen) jrg. 26 nr. 2, juni 1998.
- Mededelingen. De kolonie Grote Sterns op Rottumerplaat breidde zich uit tot
>1000 p. (vgls. Vogelnieuws ll,3 tot >2000 p.).
- De Kwartelkoning in het Oldambt 1996-1997. Van 165 p. in 1985 daalde de
sand tot 14 territoria in 1992. ln 1997 werden 94 territoria vastgesteld. In O.
Nederland zullen vorig jaar ruim 200 p. Kwartelkoningen gebroed hebben.
Mogelijk is oostenwind een factor bij deze influx.
- Broedende Kramsvogels in Groningen. Max 5 p. in 1993. Landelijk afgenomen
van 7-9fi) p. in 1986 tot 400 p. in 1994.
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(vervolg Grauwe Gors)
- Waarnemingen winter 1998. Onv. Vorkstaartmeeuw op 19 jan. te Lauwersoog

3 Raven in het Noordlaarderbos op 14 febr.

De GruÍter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) 22e jrg. nr. 3, augus-

tus 1998.
- De Bergeend als Zaanse broedvogel. In 1997 waren er tenminste 180 broedpa-

ren,
- Inventarisatieverslag 1998 van de Blauwe Reiger. Stand is al 3 jaar stabiel op

ruim 260 p. Bijna de helft daarvan broedt bij de Hembrug.
- Veldwaarnemingen. In de laatste week van mei zong een Noordse Nachtegaal in
het Twiske.

De Kleine /rk (VIVG Alkmaar e.o.) jrg. 16 ttr.2, juli 1998.
- De Boomvalk als broedvogel in de Alkmaarse Hout. Op grond van vele inciden-
tele waarnemingen in broedseizoen concludeert auteur toch geen succesvolle

broedgevallen 1976-1990 (verondersteld is dat jongen zeer vocaal zijn, maar dit
pas na uitvliegen). In 199l-1997 broeden vastgesteld in 1991, 1994-1996 in de

\Yesterhout. Gerichte nestzoekacties zijn niet gehouden, dus nesBucces onduide-
rijk.
- Weer Appelvinken in de Rekerhout, Alkmaar-Noord. 12 ex. waaÍgenomen, w.v
I tot 17 april (zang tot 7 april). Territorium ?!
- Big Day, Big Mistake !? Officiele verbetering van oude regio-record (136

soorten) verbeterd op 16.5.98: 140 soorten @delaar & gebr. Lagerveld). Tijdens
een landelijke Big Day werden regionaal zelfs 144 soorten vastgesteld (door gebr.

v. Splunder & S.Lagerveld).
- Waarnemingen jan.-maart 1998. Geen nieuws van zee!? 22 Dwergganzen achter
de Putten tot 2l febr. Nog steeds zingt de Kuifleeuwerik in Alkmaar-Noord.
Max. 7 Witbandkruisbekken bij het Vogelwarcr half-eind maart, loco?

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 32 nr.3, juli 1998.

- De Torenvalk in Gooi e.o. Waarschijnliik wel (veel) meer dan de 30 paar

eerder vastgesteld (1981).
- Musarme gebieden in Gooi en Vechtstreek in onderzoek. In 7 dorpen zouden

totaal geen Huismussen meer voorkomen (?).
- Spiering speelt sleutelrol voor vogelleven in Usselmeer. Duurzame visserij is

mogelijk bij vangstbeperking en zonder moordpartij op Aalscholvers.
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De Korhaan (VIVG het Gooi en omstreken) jre.32 nr.4, oktober 1998.
- Nieuw voor 't Gooi: broedgevallen van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw
(op eilandje in Gooimeer).
- Pontische Meeuw Larus cachinnazs in Huizen. 2e jaar van overwinteren hier.
Het betreft een oostelijke geelpootmeeuw.
- Terugmeldingen van het Vogelringstation het Gooi 3e seizoen, 1998.
- 2 artikelen over het Huismus-onderzoek van Guus van der Poel.
- Veldwaarnemingen. Troep van l0 Zwarte Ooievaars over Naarden op 6 aug.
1998 (vgl. ook Duinstag 13,2). Visarend op 7 juli.

de Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) jrg. 41 nr. 4, september 1998.
- Bosuilen in de stad Utrecht. Tenminste 7 territoria, totaal 12 geschat. Landelijk
is er een toename sinds eind jaren í). Op de Utrechtse Heuvelrug werden vier
keer meer paren vastgesteld i.v.m. eind jaren zestig.
- Vogels in Houten. O.m. eeen Griel op 24 april 1997, naar binnen gewaaide Jan
van Gent en Stormvogeltje. Al 2 waarnemingen van Grote Piepers. Terekruiter
op 17 mei 1991.
- Veldwaarnemingen. Op 26 mei een Griel in de schemer boven boswachterij
Austerlitz.Een paaÍtje? llroudaap in de Tienhovense Plassen. 2 manneqies Kleinst
\Vaterhoen vatn 22-25 juni roepend in de Blauwe Kamer bij Rhenen, alwaar ook
2-3 m. Kwartelkoningen. Spectaculair was de Steltstrandloper die zich hier
kortstondig ophield op 25 juli, eerste geval voor Nederhnd en L2e voor het
Europese conlinent. Totaal 4 z. mannetjes Grauwe Gors langs de Lrk (3 bii
Cabauw en I bij Hourcn).

SOVON-Nieurrs (SOVON Vogelonderzoek Nederland) lle jrg. nr. 3,
september 1998.
- Interview met Johan Bekhuis, SoVON-coördinator van het eerste uur (1978-
1992). De eerste SOVON-broedvogelatlas had een oplage van 13.000 ex.Van de
tweede SOVON-Atlas 1987 werden er 1E.0fi) verkocht.
- Voor de nieuwe atlas is het ll6e getelde blok binnengekomen. Noord-Holland
is echter nog vrijwel niet onderzocht. Pijnliik.
- Broedvogelmonitoring in 1997. Goed Kwarteljaar. Verder goed jaar voor
hrtter, Gr. Gans, Boerenzwaluw, fJiftjaf en Zwartkop; ook Roodborsttapuit en
Zomertaling deden het beter. Minder verging het Ïlielewaal, Spotvogel, Tapuit
en Braamsluiper; ook weer matig jaar voor Fluiter.
- Zeewaardige steltlopers Grauwe en Rosse Franjepoot op tussensÍop. Afgelopen
tien jaar 731 waarnemingen van Gr. Franjepoot. Voodaarstrek is zwak met pie(ie
in 2e en 3e decade van mei. Najaarstrek piekt laatste decade augustus en toopt
door tot eind oktober. In oostelijk Nederland is de soort schaars. Beste jaar was
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(ve rvo lg S ovon-nie uws )
1992 met zo'n ll0 gevallen. Van de zoutminnende Rosse Franjepoot zijn 299
waarnemingen gedaan in de laatste l0 jaar. De doortrek-piek ligt van eind
sept-eind nov., met daarna een zwak wintervoorkomen. Beste jaar was 1995 met
36 metdingen. (l in Waterland-Oost 28.9.93,4e of 5e geval voor onze regio).
- Wadvogeltellingen 1996/97. Totaal werden in aug. 1,2 miljoen \rratervogels
geteld, tegen 4ó5.000 in januari. Maxima in volgorde van talrijkheid: 213.000
Kokmeeuwen, 181.000 Scholeksters, 175.000 Bonte Strandlopers, 117.000
Kanoeten, 116.000 Storm- en evenveel Zilvermeeuwen, 95.000 Wulpen en
56.000 Rosse Grutto's.

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helder) 16e jrg. nÍ. 84, juli 1998.
- Rode Wouw in de regio Den Helder 1982 - 1997.29 ex. in 16 jaar. DooÍrek
m.n. in maart Q8%) piekt 3e week, t/m 2e week april.
1988 was het voorjaar met de beste doortrek van deze soort.
- §tookolieslachtoffertellingen 1997 / l998.Vondsten van 89 Zeekoeten, 2 Kleine
Alken en een Papegaaiduiker.
- Vogelringen aflezen een verslaving. Een l0 jaar oude Bontbek geringd in Kent
werd in arug. 1992 afgelezen op \Vieringen.
- 2e Helderse Big Day, op 9 mei 1998 eindigde met 104 soorten. Het record staat
op l12 (1997).
- Italiaanse Vogelbescherming in actie voor Visarend. T.V. spotjes van neerge-
schoten Visarenden schokten het Italiaanse publiek.
- Waarnemingenlijst febr.-april 1998. Een Roodstuitzwaluw op 22 april bij
Julianadorp is de 305e soort op de Helderse checklist.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 17 nr. 3, juli 1998.
- Defensie-activiteiten op Texels zuidpunt. Onder druk van de \Vaddenvereniging
ging een grote oefening op de Hors niet door. Toch vinden er diverse miliaire
oefenacties plaats, ook vlak nabij een kolonie van 2l p. Dwergsterns.
- De wadvogeltelling van 15 maart 1998. Op 8 mrt. l98l werden 11.300
Kanoeten geteld, nu maar 5.
- Waarnemingen april-mei 1998. Er passeerden 2 Gr. Kiekendieven, 4-6 Rode
Wouwen, 6 Zw. Wouwen, 12 Smellekens en 21 Visarenden, en op 3 mei een ad.
m. Roodpootvalk. In april 2 Hoppen, op 15 mei een Griel in de Mokbaai, van
ll-28 mei 4 Bijeneters, totaal werden ll Draaihazen opgemerkt (224 tot l0-5).
Op 16 mei nog 3 Strandleeuweriken. Ruim 200 Beflijsters werden genoteerd. Op
17 mei verscheen de onvolwassen Lammergier boven het westel[ik deel van
Texel. Op de 18e mei werd hij aan de grond gezien in de Bleekersvallei (\Yester-
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slag), maar dezelfde dag verdween hii in zuidelijke richting (op naar Holysloot,
waar hij tegen het eind van de middag werd waargenomen).

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 17 nr. 4, oktober 1998.
- Huiszwaluwen 1998. Toename van 36 p. in 1995 naar 77 p. in 1998, m.n. in
Oosterend waar l/3 van de Texelse Huiszwaluwen broedt.
- Waarnemingen juni-augustus 1998. Na een kleine Roodmus-influx begin juni
werd niets bekend van broeden. Midden juni een Kleine Klapekster in de Muy.
Vanaf eind juni overzomerde een Poelruiter in de Mokbaai tot begin september.
Op 9 aug. een troep van 8 Wespendieven over Ecomare en op ll-8 nog 2 over
het NIOZ; Op l0 aug. alweer 158 Geoorde Futen bij de Uzeren Kaap, Een
vroege 2e zomet Kleine Burgemeester verscheen op 22 augustus. Een dag

daarvoor trokken 3 l,achsterns r. Zuid en werd een Ross' Meeuw geclaimd
achter de veerboot op het Marsdiep. Op 29 aug. werd een Waterrietzanger
gevangen in de Korverskooi (op de Castricumse vinkenbaan vingen ze er dit jaar
t2).

De Standloper (Vereniging voor Natuur- en VogelbescheÍming Noord-
wijk) 30e jrg. nr. 3, september 1998.
- Ook in Noordwijk broeden Zilvermeeuwen op daken. Totaal 14 p., met name
op het ESTEC-gebouw.
- Lammergier in Noordwijk. Dit voorjaar ging het om 2 ex, een van 12-19 mei
langs de Hollandse kust, en een tussen 14-18 mei in Zuid-Holland. De eerste
vogel is uitgezet in 1997 in Mercantour, Alpes-Maritimes. Tot en met 1997
werden in Haute-Savoie zo'n 60 vogels uiÍgezet. In datjaar werden daar de eerste
jongen in het wild geboren (vgl. ook Nos Oiseaux 44:. 193).
- Aankomstdata zomeÍgasten 1992-1998 in Noordwijk e.o. Vroege Huiszwaluw
op 5 april.
- Baltische Mantelmeeuw nieuwe soort voor Iktwiik en Noordwijk (l-2 mei
1ee8).

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen) 21e jrg. nr. 3, juli 1998.
- Gevleugeld nieuws. Ook in 1997 2 Slangenarenden op de Hoge Veluwe,
mogelijk een broedpoging.
- Een fossiele vondst in Madagaskar 1995 bewees dat vogels rechtstreeks afsBm-
men van dinosauriërs (NRC 2l-2-1998).
- Huiszwaluwenonderzoek rond Schagen 1996-1997. Min of meer stabiel op
230-270 p. Beste locatie is Schagen zelf met -!50 p.
- Alledaagse vogels: Grote Stern. In 1934 broedden 30-150 p. in het Zwanenwa-
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(vervolg de Tringiaan)
-ter. In WO II werd gebroed in de Putten bij Petten.
- Veldwaarnemingen febr.-mei 1998. Ca. lfi) broedende lrpelaars in het
Zwanenwater; aldaar werd van april tot begin juni een Blauwvleugeltaling gezien.
Langdurig verbleef een Koereiger in de kop van N.Holland (eind april - medio
juli).

De Tringiaan (Tringa, VWG Schagen) 2lejrg. nr. 4, september 1998.
- Gevleugeld nieuws. De grooBte Stormmeeuwkolonie in Nederland is die op het
Balgzand (1997: 590 p.). In de Pettemerduinen nam de stand af tot 425 p.
Tientallen paartjes broeden ook in bouwland.
- Alledaagse vogels: Pimpelmees. Hoewel standvogel, is er een ringvondst van
een Pimpelmees afkomstig 350 km ten oosten van Sint Petersburg (vh Lenin-
grad).
- Broedgeval Sperwer in de gemeente Niedorp (in grote tuin, Iangs prov. weg).
Al 2 takkelingen op l0 ju4i, is w.s. typefout; l0 juli is normaal. Mogeliik is
bedoeld nestjongen? Totaal 3? uitgevlogen jongen. Documentatie is nogal
gebrekkig.
- Veldwaarnemingen april-aug. 1998. Geoorde Fuut broedde in het Zwanenwater
(2 j.), alwaar bij werkschuur een Kerkuil op l-6.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) lle jrg. nr. 2, mei 1998.
Themanumrner Kerkuil.
In 1997 een 40Vo reductie t.o.v. topjaar 1996. Het aantal broedparen was in
Friesland 245 (O p. Schier, 3 op Terschelling), in Drenthe ll8, West-Overiissel
& NO Polder 80, Twente 23, Achterhoek/Liemers 36, Veluwe 36, Oost-Betuwe
2, Flevoland 27, Utrecht en West-Betuwe 5-6, N.Holland 15 (0 p. in 't Gooi),
Z.Holland 3, Zeeland 45, N.Brabant 58 en Limburg 25.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 1le jrg. nr. 3, juni 1998.
- Door aflezen van ringen in 1996 en 1997 werden in Z.Spanje > 150 Nederland-
se Ooievaars vastgesteld op weg naar Afrika.
- Telling van populatie Keizerarenden in Rusland en Oekraihe: > 500 p., 2x
meer dan bekend was. De Europese populatie-schatting wordt daardoor bijgesteld
tot 630-720 p.
- Strandplevieren missen rust op strand. Uit onderzoek door Ingrid Tulp blijken
veel legsels gepredeerd te worden door meeuwen. Aan de stranden bleken
kuikens te verhongeren door verstoring en laag voedselaanbod. De stand is
teruggegaan van I lfi) p. in jaren '70 naar 350 p. nu.
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- Balans van de nieuwe Flora & Faunawet. Aantal bejaagbare soorten sterk
verminderd (o.m. Goudplevier, Hout- en \Yatersnip). B[j amendemenr is ook de
jacht op de Patrijs nu voorlopig gesloten. Van de ganzen mogen Kl. Rietganzen,
Rot- en Brandganzen niet of nauwelijks bejaagd worden, Riet-, Grauwe en
Kolganzen enkel met ontheffing.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) l le jrg. nr. 3, juni 1998.
- Grote Stern op Rottumerplaat explosief toegenomen: na vestiging van 226 p. in
1996, 800 p. in 1997; in 1998 2335 p.
De toename is vermoedelijk het gevolg van verhuizing van de 10fi) p. die vorig
jaar op Schiermonnikoog broedden.
- Voortgaang toename van Lepelaar: in 1997 1126 p. in I I kotonies, in 19981188
p. in 13 kolonies (2 nieuwe in Zeeland).
- Nadere balans Flora & Faunawet (aangenomen door Eersre Iftmer 19.5.1998).
vogelbescherming vindt de wet nog te passief-beschermend. Het verband tussen
soort- en gebiedsbescherming en 'n actief beschermingsbeleid bleven nog
onuitgewerkt.

De Winterl<on ng (VIVG Castricum) jrg. 33 nr. l, juli 1998.
- Vinkenbaanverslag 9n. 2 lVaterrietzangers gevangen op 9 en 12 aug. Op de
laatste datum ook een le w. VeldrietzangeÍ.
Totaal werden in aug. 6 Porseleinhoentjes gevangen. Met behulp van geluiden
wordt een groot palet aan steltlopers gevangen (21 soorten w.o.Morinelplevier,
Regenwulp). Totaal werden 9126 vogels van 125 soorten geringd (w.o. Havik,
Pallas' Boszanger, Roodmus, ortolaan). Het aantal vangst-uren wordt helaas niet
vermeld. Inmiddels heeft ook de computer zijn intrede gedaan in de vinkershut.
- Gravenschijtertje. Over de Roodborst, wiens zang door Thijsse als volgt
beschreven worda: 'Heel hooge fluittonen wisselen af met moltige, hgere strofen,
die tekens herinneren aan het lied van den zwarte lijster. Bij de goede zsngers
zijn die hooge geluiden nooit schel of onaangenaam, en ik 7ou ze niet gaarne uit
het liedje missen, want als ze zoo uit het liefelijk gemurmel uitschieten, dan lijken
het vuurpijlen van uitgelaten vreugde, opstigend uit een zee van tevredenheid."
(Het Vogeljaar, l9(X p.29).
- Kerkuilen in 1997. Op het absolure topjaar 1996 met 1400 p. volgde in 1997
een daljaar met 800 p.; gem. vlogen 2,8 jongen uit p.p. In N.Holland halveerde
de stand van 26 p. in 1996 naar 15 p. in 1997; er vlogen 38 jongen uit van 13
succesvolle paren (2,5 j. p.paar).
- Het gaat goed met bijzondere vogelsoorten in N.Holland. In 1997 I p.
Woudaap in Ankeveen. Twee nieuwe broedvogels: Brilduiker in de AWD en
Grote Mantelmeeuw bij \Ververshoof. Op Texel waren in 1997 188 p. Lepelaars.
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De Winterkonng ryWG Castricum) jrg. 33 nr. l, oktober 1998.
- Trek van Bonte Strandlopers in het voorjaar. Doortrekpiek in 2e decade van
maart. In 1996 werden er 500 gevangen op de Vinkenbaan Castricum, in 1997

bijna 200. Beste vangsten zijn bij potdichte mist.
- Waarnemingen. Op 9 april een Roodsterblauwborst geringd op de vinkenbaan.
Eind mei 2 z. Roodmussen in het infiltratiegebied. Begin juni 2 Parelduikers in
zomerkleed in het Hoeflizermeer.

IV. Ontvangen boeken, rapporten en artikelen

A..J. van Dijk, F. Hustings, H. Sierdsema & R. Meijer, Kolonievogels
en znldzane broedvogels in Nederland in 1995.

SoVoN-monitoringrapport 1997 106. Beek-Ubbergen : SOVON, 1997.
In 1995 broedden topaantallen Kleine Mantelmeeuw (40.700 p.), Zwartkopmeeuw

Q47 p.), Usvogel (375425 p.) en Grote Gele Kwik (tot 300 p.). Ook Geoorde
Futen en Ooievaars, Baardmannetjes en Europese Kanaries deden het goed.

Nieuwkomers als Gr. Zilverreiger (5-7 p.), Gr. Mantelmeeuw (5 p.) en Korrcna-
velboomkruiper (t.m. 22 p.) consolideerden hun positie. Nieuwe Ned. broedvo-
gelsoort was de Noordse Nachtegaal, nabij Zeewolde (foto in Trouw 28.7.1995).
De Kleine Zilverreiger broedde voor de derde keer, en er was een broedgeval
van Hop. Mogelijk broedde ook Steenloper.

P. Hauff, Bestandsentwicklung des Seeadlers Haliaeetus albicilla in
Deutschland seit 1980 mit einem Rtickblick auf die vergangenen 100

Jahre. Vogelwelt 119, 1998:-47-63.
In l99l broedden er 301 p. Zeearenden in Duitsland, tegen 127 p. in 1980. De
populatie bevindt zich oostelijk van de Elbe (270 p.) en Sleeswiik-Holstein (19

p.). Slechts 3 p. broeden in Nedersaksen, wv. I ten westen van Hamburg en I
ten noorden van Hannover.

B.-U. Meyburg & R.D. Chancellor (eds.), Eagle Studies.
Berlin/I-ondon/Paris : World Working Group on Birds of
Prey, 1996.
Met 18 papers over Zeearend,3 over Visarend, 16 over Schreeuwarend, 5 over
Bastaardarend, l0 over Keizerarend , 8 over Steenarend en een over Havikarend
(in Spanje en Frankrijk).

B.-U. Meyburg, R.D. Chancellor & l.l. Ferrero (eds.), Holarctic Birds
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of Prey. Proceedings of an lnternational Conference, Badajoz april 1995.
Berlin/Merida : World Working Group on Birds of Prey & ADENEX,
1998.
Met conferentie-papers over 8 hoofdonderwerpen, w.o. dna-systematiek, broed-
biologie, bescherming van dagroofvogels en van uilen, reintroductieprojecten,
vergiftiging en sociaal-economische aspecten van roofrogelbescherming, en
roofvogeltrek.
Interessante bijdragen o.m. over diverse gieren, arenden, Visarend, Saker- en
Eleonora's Valk, Dwerg- en Ruigpootuil, en roofrogeltrek in Taiwan, over de

§reneeën en de straat van Messina. Jammer dat een behoorlijk aantal papers in
het Spaans is.

K. Woutersen & M. Platteeuw, Atlas of the birds of Huesca. Huesca :

Kees Woutersen Publicaciones, 1998.
Twee Alkmaarse vogelaars verloren hun hart aan Spaanse vrouwen en de Spaanse
provincie Huesca in de westelijke §reneeën. Door hun inspanningen is er nu een
vogel-atlas van de uitzonderl[jke avifauna van dit gebied. Nergens ter wereld kan
men zo'n bijzondere reeks bergvogels, roof- en zangvogels, water- en steppevo-
gels in één landstreek aantreffen. Het boek behandelt 308 sooÍen, wv. 184
broedvogels (+ 8 mogeliike). Daaronder 20 soorren roofvogels (25 p. Lammer-
gier, ll-13 p. Havikarend,20-25 p. Kl. Torenvalk), 156 m. Auerhoen, 30-50 p.
Sneeuwhoen, nog 25-30 Gr. Trappen en 2 soorten zandhoenders, Moorse
Nachtzwaluw, Rotskruiper, Witrugspecht, 8 soorten leeuweriken en 4 soorten
Klauwieren, Orpheus- en Brilgrasmus, Zwarte Tapuit, Zwarte Spreeuw en
Sneeuwvink. Incidenteel broedden Grijze \Youw en Purperkoet. John Gooders
uitspraak geldt nog steeds: ?3 one of the best birdwatching area's in the
world".

'Zeldzame Giervalk broedt in Spijk'. Gronings Streekblad (?) juli 1998.
Bedoeld is een broedgeval van Slechtvalk in een hoogspanningsmast nabij
Bierum, aan de Groningse waddenkust. Het zou het vijfde broedpaar zijn in
Nederland in 1998 (naast 2 p. Limburg, I Nijmegen en I Br. Biesbosch; vgl.
Slechtvalk ïVerkgroep Nederland 1998). Volgens de Wildbeheereenheid Bierum
(agers) zouden de'Giervalken' zich tegoed doen aan vele Patriizen (waarvoor de
WB-eenheid zich zegt in te spannen). Volgens Rob Bijlsma z{in er echter geen
Patrijzen als prooien gevonden. Het artikel is geïllustreerd met foto van twee
volgens Biilsma jonge Boomvalken in hoogspanningsnest. (totaal aantal journali-
stieke fouten is dus 4).
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Bovenstaande regionale vogeltijdschrifren circuleren in een leesmap, woarvoor
men zich kan opgeven bij Henk de Groot, tel. 6414014; zij zijn op werkdagen ook
in te zien in de Plantagebibliotheek, Plantage Middenlaan 45.
Het archief van de Vogelwerkgroep Ansterdam ontvangt graag rapportages,
archivalia, foto-documentatie en elders yerschenen publicaties over vogels en
vogelgebieden in en om Amsterdam. Het WGA-archief is te raadplegen bij Ruud
Vlek, Spuistraat 302, I0l2 W Amsterdam, tel. 6279024.

Juveniele Lammergier
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Rectificatios

In hct vodge nrunmer stood ecn vooelag van de ingomnfu fooolo-
gielijsten van 1997. Hdatr fo in do @ van dfit.rd&Bl een foÉ gwlopeu:
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