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De Gierzwafuw 37 (1999), w. I

(advertentie)

NatuurBohven orgenfueeÉ wekelljlc vogeltochÍen venuit de regio Amstcrdam

Texel-Zwaoewater-Friecland-Iannrersmeer-Drringelderrreld-Veluwe-
OostvaardenplasserVoornesdubZeelandtour.Blauwe Kamer0o$potdo e,tc.

U lcunt telefonisch omzc gratis nieuwsbriefaanrragen

Op aftpraak lout u voo( oen gtoep een dag[ip boeken, geheel naar un, wem.

SPECIAAL:
NafinnBelevenorganiseert 3l mei- 6 juni 1999

TLNIEXE YOGELTOCIIT PER LT]XE frOTELBOOT INOR DE DONAWELTA
geheelvarzorgd

Drrergaalscholver, Iftoeskop en Witte Pelikaao, Ralreiger, Zwarte Ibis, Witkopeend,
Steppekiekendief SlaagÈ, Dwerg-, Z*,Keizet- en §cheeuwaÍen{ Grote TraÈ

Gdel, Steltkluut, VorkstaarQlarier, Drmbekmeeuw, Iacb, Witvleugel- en
Witwangstern, Dwergooruil, Bii€o€t€r, §charrelaar, Hop, Syrische Bome Specbt,

Kortteerr en lkladerleeuwerflq Blonde' en Bome Tapui! Cettizaoger,
Zwartkopietzmger, Iftekelzanger, Ballcmrdiegenvaoger.....

Nederlandse an (engels sprekende) Roemeense gids.

UvliegÍmetKLM.

BEL VOOR INFORMATIE: 020-4i96 1620
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REDACTIONEEL

Rectificafu:
In het jubileum nrmmer stotden helaas enige storende foutjes.

In het aÍtikel overhet Vondelpark van Dana Coostardse:
Tabel I opblz.20-21:

Boomvak '54.',1t rirs+

Koekoek ,45 I
GrBonte Soecht '32 moet zfin'33

'48 2

Grote Liister '46 1

Grauwe Yliegenv '84 7-10
Boomlauiper '79 10-15

Gro€nlim '81 6ll
Wielewaal '45 3

'47 I
'49 I

Vlaamse Gaai '74 1-3

Op bladzijde 16 et 17 staat de kaart van het Vondelpark hlaas orderstóoven
afgedÍulÍ.
In bt artikel van C.A van Ee over de Zilvermeeuw zijn onbedoelde tekens

terechtgekomen onder de door hem genornen foto's. De noten aan het eind van

het artikel waren niet bedoeld voor plaatsing rnaar wellicht voegen ze iets toe'..

Op het artikel hegen we de volgende reactie van Prof. Dr. K.H. Voous:

'Indertiid broeddeei Zilvenneeuwen regelm*tig op het platte dak van het

museumgebouw naast de meeuwenv[iver in Arti§, meestal diverse paren. Of er

ooit jonge,n zijn uitgevlogen, weet ik niet. De plaats was niet zo gunsti§'.
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VERENIGING§NIEUW§

Ellen de Bruln

Inmiddels liggen hct geslaagde jubileunfeest en de ietwat intiemere
nieuu,jaarsbijeenkomst met *Van Lents Vreselijke Vogelquiz" alweer achter ons.

De avond op 28 november jl. is moeilijk order woorden te breogen; maar lieftt
ruim 50 - zowel oude als nieurre - leden waren aaawezig en zorgden voor eeÍl
zeer geslaagde avond.
Winnaars van de geluidenquiz waren resp. Frans van der Veen, Paul ldarcus en

ondergetekende. Zowel de winnaar (Frans) als quizmastcr Theo van Lent gingen

met een fles wijn naar huis.
Via het artikel dat versoheen in het Amstordams Stadsblad (Oud-Zuid) zijn een

aantal exemplaren van het jubileunonunmer valr De Gierzwaluw verkochl Losse
nunmeÍs zijn verlaijgbaar bli het secretariaat voor 15 gulden exclusief
verze,ndkosten

Bij de verzending van De Gierzwahm zal voortaan hulp geboden worden door
RobBaars cnJoop §tam.

AI.GEMEIIE I,EDEIYVERGADERING

De jaarlijkse algemene ledenvergadeÍing vindt plaats op dinsdag 23 trurarr 1999.
Noteer deze avond alvast in je ageda! Een uihodiging daarvoor r.al apat
verstuurd worden

BIGDAY

Besloten is om dit jaar wederom een Big Day te organiseren en wel op zaterdag;

15 mei.
Er wordt aan gedacht om vanaf wijdagavond 20.00 uur (mag wel, hoeft ni€t) tot
z*rdagavond 20.00 uur beschikbaar te stellen, zodat voldoende aaÍrdacht aan
nachtvogels kan worden gegeven en zaterdagavond op gepaste wijze afusloten
kan worden Hou daar dus rekening mee. Meer informatie volgt in de uitnodiging
voor de jaarvergadering

VOGET.cAr.É

Deze - op veler verzoek - terugkerende activiteit zal plaatsvinden op woensdag 3

maaÍt 1999 en donderdag 22 apnl 1999. Tiid: vanaf20.00 uur.
Plaats: café "De DoeleÍI" op de Kloveniersburgwal w,125.
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LEZINGEN

Edial D*kq

Het is ons gelulÍ om in het voorjaar 99 twee goede fotografen naar Amsterdam te

lokken "oier*t 
wordt er een unieke lezing gegeven over de vogelwereld van

Nederland in de prehistorie! Eigenlijk mag geen enkele vogelende Amsterdammer

deze lezingon missen drs note€r de datums vast inje agenda

- dinsdag 1É febÍu4i: Henk Tromp: TE)(EL
H"rk T-Op ir voor menig vogelaar een bekende ttaam. Zijn foto's verschijnen

regelmatig in het blad VoC"l" van de Vogelbeschernring en in de kalenders van

Uàt Vog4iaar. Hij laat ons een hele avond genieten van het eiland Texel. De

meeste íósctrappen en biotopen van het eilaad kornen aan bo{ zoals kwelder,

polder, duinen un-bossen en dà b[ibehorende flora en vogels door de jaargedlden

Leen De Velduil mtbreekt natuurlijk nieL Maar Texel staat ook bekend om zijn

dwaalgasten en daar zullen er ook een aantal van te zien zijn

- dinsda$ 16 maare Chris Schenk. CHLTRCItr-L
ChÍis Schetlk fotografe€rt al vanaf zijn 15e. Hij is lid van de Vereniging van

Nafirurfotografen en het Natur Fotogfafen Gitde. Nederlandse vogelaars komen

z[in foto,s regpl-otig rcgpn in diverse tijdscbriften en overige publikaties

Oïer de f"ziig tin CtuiS eigen bewoordingen): "Ik toon een serie over Chrrchill.

Churchill ligt-aan de westku§t van Hudson Bay en is een subarotisch gebied.

Bovendien tig cnn"riu op de overgangszone tu§sen de taiga en toendra.

Hierdoo,r is er een grote diversiteit aan vogels zoals ganzen, eenden, steltlopers,

meeuwen en jagers, maar ook spechho, uilen, etc. Ik ben er twee keer drie weken

ge$,eest in juni en eveneens twee maal in het begin van de winter (olÍ./nov.)."

- dinsdag 13 apÍil: Inuwe Kooiimans: 'Een beeld van de vogelwereld tijdens de

PrehistoÍie.'
De lezing schetst ee,n beeld van de vogelwereld van de prehistorie tot na de

Romeinsé tijd, in relatie tot de landschapsveranderingen die zich dest[ids

afgespeeld hebben. De lezing is met name gebaseerd op archeologische vgndsteu

a" oua"t" dateÍend van 5500 voor cllrisfis. De opgravingen vonden plaats bii

nederzefiingen (zoals afvalbergen etc.) zodat vooral botjes gevondcn zijn van

vogels die len plaats ionamen in het dagelijkse leven van de meDseIL Er zijn

r"rturrt n gwonden van ondermeer de Regzenalk, Kroeskoppelikaarl

Roodkeelduiker, Kraanvogel en Zeearcnd.

Prof. Louwe Koo[imaos is hoogleraarPrehistorie aan de Universiteit vanLeiden
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De lezingen worde,n gegeven in de Plantagozaalvm, bet NME-ccntnm, Pladage
Middenlaan 29 (aanbellen bij het NME aemum).
Ze beginm€n om 20.(X) rrur €n dureh tot ongewer 22.00 (\xarnf 19.30 is er
koffie/thee). De toegmg is gratis.

EXCURSIES VOORJAAR, 1999

Voor de excusies gelden de volgende algemene regels:
o Verzarnelen op ha §hdiorplein tussen de twee FEBO's
o Vertek om 8.00 urn precies

o Zorg zelfvoor eten, drinken en regenkteding
o Meld je zo spoedig mogelijk aan blj Jip Louwe Koo[imans: 02042223938

Tatetdag 27 februari : Flevoland
ArÍo-excursie. Er arllen in Nededand maar weinig vogelaars zijn die nog nooit
een bezoekje brachten aan de Flevopolders. Toch is elke tip weer opwindend; er

dn hier immers al zoveel spectasulaire vogels gezien Deze tijd van tret jaar

zitten er veel soortcn roofvogols en watenrogels.

Ttterdeg tl mesrt lYrterland
Fietsexcnrsie. Binnen de grenze,n van onze prachtige stad ligt een van de mooiste
en rijksb weidwogolgebiede,n vao Nederlad: Waterland. De fieb is het beste

vervoermiddel om dit gebied te verketrnem" EiÍd EaaÍt hebben de rmoepte
weidevogels , zoals Grdto en Kievit, al een tenitorinm bezet. Tevens kutmen r
nog tal van wintergasteq zoals Ganzen en Eenden aanwezig zijn
LET OP! Verzamel€ÍL met fiets, b[i Shell-pompstation bii het Flevopark

7aterilry24 april: §tarrevaaÉ & Ooltgensphat
Auto-excnrsie.Dez.e dagbezoeken we twee vogelhutten in dpn lande.

's Morgens: De §tanevaart bii kide,n Vafirit deze hrÍ overuie je een speciaal
voor vogels ingerichte plas, door de provincie Zuid-Holland aangelegd Íer
coryersatie van de onder de recreatie dn* bezwekeo VlietladeÍr, waar ooit de

meest zeldzame moerasvogels van our lad tot broeden kwamen Het nieurre
gebied is mirdcr ruig maar rijk aan soorten In het midden, zictróaar nanuit de

hÍ, Iigt een Kokmmrwenkolonie. Tussen de meeuwen nestelen jaarlijks enkele
paartjes Geoorde FurÍ- Rond deze tijd van het jaar kmteÍt er ook rrcrschillende

doortel&ende Steltlopers en Eenden aanwezig zijn
's Middags: Vogelhrl de Zwartkopmoeuw bij Ooltgemsplaa. Nog niet zs lang
geleden was de Zwartkopmeeuw in Nederland erlazeldzasmfuid waarvoor je de
telefoon kon pakken" Momenteel is het in ons land een regelmatige broedvoge[
jaadijla ongeveet 300 paar. Vanuit de hrÍ kiik je uit op een kleine kolonie van
deze prachtige meeuwen Geefje op b[i: Jip Louwe Kooljmans 02042239 38.
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EET GELUID VAN DE }VINTER

Petq C. Maiier

Weer was het zaterdag 24 oktober. Hoeveel keer zal dat de afgelopen
vierendertig jaar het geval zlin geweest? Vanuit Amsterdm-Oost fietste ik die

zaturdag in 1964 naar het Amsterdamse Bos. De vakautie daarvoor had ik vier
weken gewertt voor een §ker. 'Gewoon" een 7 x 50 kijker van / 98,-.
Ik wilde gaan ovogels kijken'. Van boswachter Brander hoorde ik dat ik
mevrou\tr van Drooge moest bellen Zii zrlt, dat k zatefiag naar het Bos moest

gaan Daar verfok om 7.00 un'Grcep Swart'.
In hpt donker van het poÉiek stond nSwart". Meer naam treeft hij niet aodig. Om

zijn nek een grote kijker: 10 x 60. Een Henschel. Ik heb dat merk nooit meer b[i

iemand gezien Wim Verhoeven behoode ook tot de groep. Het buiige weer hield
ons niet tegen. Wli fietsten in de richting van het Koenenbos, waar een

speelplaatsje was. Plekken en vogels worden jaren gekoppeld, al ziet nooit meer
iernand die bepaalde soort op die plek Op de speelplaats was een enkele maal
een Kleine Bonte Spech geziei. Heel vaak werd dit daar ge'memoreerd. Ik heb er
daar nooit eon gezien.

Het zelfile gold voor de "Banaan". Op de der:ren van de Bosbaa*sluis was ooit
een'Grote Gele Kwikstaartn gezien W[i gingen er altijd kiiken In Limburg zag
ik ze pas voor het eersl
De genoemde sooÍen zorgdeu er wel voor dat w[i een plek niet zomaar voorb[i
liepen Wli bleven een tijdje staan op de speelplaats. Sljsjes en Kepen waren er
goed te zien. En verder allerlei mezeÍrsoortjes, waaronder de Staarhees.
Weer of geen weer, ik kwam aldid voldaan terug van de tochten Ínet SwaÍt.
Tlidens die eerste keer leerde ik dat je een vogelboek moest hebben en een
notitieboekje. Swart gebruikte oude agenda's. Daarin ndeeÍde hij in met een

Ieesbaar handsctri$ alle gegevens van de tocht. Het weer, de sooÍen, b[izondere
geluide& detenninatiekenmerken en het gezelschap. "Er was vandaag een

nieuneling Peter Melier uit Oost Palembaogstaat 67", ?§ las ft in zijn dagboek
in 1990, nadat hij overledeir was. Zelf noteerde ik mijn eerste tocht op 31 oktober
1964. Ik had die dag ook een notitieboekje on een dagboelg waarin ik de
waarnemingen schreef. Nieuwe soorten met rood. ltret wemelt er de eerste
tochten van. En aan het eind bet aautal soorten en hoeveel nieuure soorten ik
gezien had. Uiteraard allemaal naar aanleiding van de lessen van §wart. Het
aantal soorten dat ik de eerste keer z"& was 29.
Meer dan tien jaar maakte ik met Swart toclÍeu Naar lvÍarlcen, het Gooi, de
begraafplaatsen in Amsterdarru de Flevopolder en sonts nog iets verder. Hij
leerde mlj en de anderen die bij deze tochten aanwezig waren heel veel over de

herkerming van de vogels. Over geluiden Hij was een DrÍch Birder voordat dit
uitgevonde'n was. Hij hield overal lijsten van bï. Het was een g€not met hem op
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slap te gaan. De Sclrinkelpolder te inventarisereÍt en vervolgens van hem te leren
hoe je de gegeveftr moËst uitwerken en irrerpreterem"

Zaterdas. 24 oldober I 998.
Deze zaladag maakte ik do tocht opnieuw. Wat was er veranderd? Wat is
gebleve,n? Meerzicht is er nog. Ik parkeerde mijn arÍo daar en begon de toch in
omgekeerde rictrting. Inpend langs de weilanden en de oevers van de Nieuwe

Meer. De Graspiepers \ran toen blijken nu 'Waterpiepersn te z[in Ooit leek dit
een treel zeldzame soort. \tlii hebben geleerd.

Verschiltede vogelsoorten blijken ook nu nog aanwezig. Het rcservaat tegenover

Meemicht was er toennie! rnaar de Matkop roept ernog ste€ds.

Je kwrt tegenwoordig met een veeóoot over de Nieuwe Meer. Moet ik eeus

doen Nijlganzen op de weilanden, die waren er toen niet. Een Roek heb ik nu

niet gezren, evenals de Dodaars. Die laatste zag ik er heel vaak. Het speelplaatsje

van lret Koenenbos is ook weg. Je kunt nog wel z;ren ht er eens een open plek

was. De begroeiing is nog jeugdig. Hier realiseer ik mij dat bet geluid van de

winter voor mij gemaakt wordt door de Roodborst. Ik zie altijd winterse beelden

als ik deze vogel hoor zingen Misschien zijn het her8tbeelden en zijn ze na eind

1964 getansponeerd naar de winter. Dat kan ik niet meer achterhalen

Het asÍtal sooÍtcn van to€Nr was dertig Nu in dezelfde tii( alleen met de rorfe
andersom vierenveertig sooÍten.

§oortenlijst
1998 C42 poorten) 1964 í.29 soorte4)

Dodaars
Frnrt
Aalschohuer Aalscholver

BlauweReiger Blauwe Reiger
Grauwe Gans
(Nïlsans)

Smient
Iftakeend

Wimertaling
WildeEend WildeEend

Tafeleend
Slobeend
Kuifeend
Sperwer
(Fazant Fazart)

Waterhoen
Meerkoet
Watenal
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Kievit
Kokmeeur
Stormmeeuw

Zilvemreeuw
Grote Mantelmeeuw
Hortduif
CÍoteBonte Speclr
Waterpieper
Witte Kwilstaart
Winterkoning(z)
Heggemus(z)
Roodbors(z)
Merel
Zaogliister
Kooerwiek
Goudhaan
Baardman
Staarhees
Matkop
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruipo
Goai
Elster
Kauw

ZwarteKraar

Sprceuw
Vink
Kecp
Groenlirlg
sris

Kievit

Stormmeeuw
Kleine Mantetneernr

HorÍduif
GÍoteBonte Specht

Wintertoning(z)
Heggemu(z)
Roodbors(z)

Goudhaantje

Staartnees

Pimpelmees
Koohees

Maamse Gaai
Ekst€r

Roek

Huismus
Ringmus

siis
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VISDIEF VIST VER VAN VBA

Joh.J.Fri*wtlk

Afl<ortingen van lange namen zijn tegenwoordig zeer gebnrikelijk Ook in de

vogekaÀwereld wordt veel met aftortingsngewerkt. VWG, SOVON' DBA zijn

Aaar"an bekede voorbeelden VBA in de titel boven dit strlie staat echter voor

Ye,renigde $oemenveiling Aalsrcer, niet direct een vogelhmdig begrip.

iocn iJ rile bloemenveiling en vooral het dak daarvaq voor bepaalde vogels wel

interessaut. Er broeden Visdieven in kolonieverband dic al jaren door Niko Gooen

en mij worden bestudeerd. In Limosa 6s (1995) is daarvan door ons verslag

uitgebracht. Het gAat vooral om de opgroeiende jomgen die worden geríng4

gemeten en gewogen om ÍDeer te weten te komen over hun ontwikkeling.

Éi; n* Uetranaeting wordt door de pulli (kuftem) nogal eens de maaginhrud

uiigebraakt. Gewoonlijk befefr dat zoetwatervisjes die door de ouders in

naturg" wateren worden buitgemsakt. Tiidens het broedseizoen 1998 troffen wij
een pullus aan waaóli het staar{ie van een tan$r€rpig visje uit de snavel hing.

Het vrsje leek ons w zg6x16ald, terwijl w[i ons tosh op een dak in Aslsmc€r

bevonden De afdeling Vissen van het Zoölogisch Musetm van de Uliveniteit
van Amstendam kon ons vermotden bevestigen Het was een Zeenaald" Helaas

kon door de toestand waarin het visje verkeerde, niet met zekerteid worde,n

vastgesteld of het om een Kleine Tnemald of een jonge Grote Zeemald gne.

Kleine Zeenaald is overigens het meest waarschijnlijk. Over het roorkomen

daarvan in de regio Amsterdam is wel iets beken{ terrniil de Grote Zeenaald daar

vermoedelijk nooit is aangStroffen ln Haring ín het IJ (Melcbers en Timmermans

1991) wordt beschreven hoe de Kleine Zeenaald rroor ons gebied werd ontdelÍ
op de tommelzeven van de Hemwogcentale. Van deze vissoort die redelijk
tegen verzoeting ka& zouden volgens de auteurs duizenden exemplaren leven in
het brakke Noordzeekanaal en de aangrenzende havens.

Bii ons onderzoek aan een andere Visdievenklonie (die van het

verkeersknoopprmt Nieunre Meer) is gebleken dat Visdieven voor hun jongen op

voedseljacht gaan over een afttand van wel 10 km' Waar zou de Zeenaald van

het VBAdak zijn buitgemaakt? Die zou hrrnren zijn gevangon in de Noordzee,

maar waarschijnlijker is dat de Visdief-ouder het Noordzeekanaalgebied bezoclrt
Dat is evenals de Noordzeo, za'n20 km van Aalsnreer verrrijderd, Een Visdief-
voedselvlucht-record?
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DE ZOYEDLSTE WITKOPEEND BIJ AM§TENDAM

Guusvan Duin
In de middag van 17 jaouari 1998 z,agen Guw van Duin en Fred Vogelzang
tijdens de jaarlijkse midwintertelling yall w3fslysgels op het Kleine Niernre Diep
een slapend wouwtje Orywa spec., ten \rest€n van het Amsterdam-RiiÍrkaoaal.
IVitkopeend @ryura leucocephala) of Rosse Stekelstaart (O. jamaicensiiÍ), dat
was de waag. Vanuit het Flevopark bekeken we de vogel, tussen Tafeleenden,

Kuifeenden, FuteÍt Dodaarzen en Meerkoeten beter. Het beest leek op een
onvervalste Witkopeenó

Om een hybride tussen Witkopeend en Rosse Stekelsaart uit te sluiteq bekeken
we 's avonds, M de tellin& bii de borrel wat literatuur. Er was eigenlijk geen
reden om aan Witkopeend te twiifelen en $re gaven de waarneming zij het met
nog enig voorbehoud, door aan Ruud Vlelq archivaris van de vogels van
Aostetdam en omsteken.
De volgerde dag bezocht GD de vogel opnieuw €n hij stclde, samen met Mek en
Alexander Buh, definitief %st dat de vogel 'goed' was. Op zich jammer, wad
een waarneming van cen hybride zou interessanter ziin geweest gezien de
discussie over de bedÍeiging van Witkopeenden door rivaliserende en seksueel
overactieve Rosse StekelstaaÍten in het Spaanse broedgebied. De vogel was gaaf
(te zien tijdens ha vleugelflappen), schuw (hij kÀ,ano, waarschijnlijk taecht niet
op gestrooid brood met levenvorst ó, en was agre*sief tegenover Kuifeenden,
FrÍen en Tafeleendeo. De eend werd op de pieper gezel en zeker tot snmet 27
januai 1998 door vele waamemers op het Kleine Nieuwe Diep pzien Vanaf 28
januari 1998 werd waarschijnlijk dezelftle vogel gemeld van de Oude,*erkerplas
bii Orderkerk a/d Amstel, 9 kilomete,r lsnT-Zll{ van de plaats van ontdekking.
Op 2 februari 1998 zatde vogel vrijwel op de orde plek, op het Nieurre Diep bii
Amsterdam-Oost. HetKleineNieuwe Diep, aan de andere kaut van de weg was
de napht ervoor vrijwel dichQevroreu Ook later werd de vogel afwisselend op
het Kleine Nieuwe Drep en de Ouderkerkerplas gezieq roor het laatst op 14

februaÍi. Op de Oderterkerplas werd in deze periode ook een paar keer een
mannetje Rosse Stekelstaart gezien (30 en 3l januari), evenals op het Kinselmeer
(op 18 januari; Gierzwahrw, 1998, tummer 2).

Beschr.ijvine:
Overduide[ike Oruyra. Snavel gijs, aan basis boversnavel met een duidelijke
knobbel. Dunne soherp begrensde witte/witachtige st€eÍp van snavel (order het
nidden) tot naar achterhooftl lop€rad. Bovenkop (boven de witte ste€p)
do*€óruin, onder de witte steep liep een brede donkere (bruine) streep,
daaronder vuilwit tot de onderbals. Keel lichívuilwit. Ilele lichaam
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beigenictrtbnrin, op overgaÍtg naar witte hals een donkere (gijze) ring. Op

vleugelVrug zeer fijne zrfiarle stnepinC. Staart zelfde klern als rug; hoewel bii
zonnige omstandigheden later in de week de staart duidelijk donkerder bleek.

Staart zeer lang en rcgetnatig tot minstens 80 graden omhoog gerich! vaak ook

onder water gehouden. Gave korte vleugels. Anaalsteek licht/wit. Lichaart
(zonder staart) Írudmaal zo groot als Kuifeend man.

De \Mitkopeend was een 2e kj vrouwtje, op grond van lichte puntj€§ aan de

staartpennen (die wii niet zage& maaÍ vgl. foto vanArnoud B. van den Betg @B
20, l:46). Een aantal lvaamemeÍs meldde dat de vogel ongeringd was.

De vogel schuwde ruw water nieq maaÍ bevond zich ook geregeld meer in de

luwte, waar hij meestal lag te pitten Anderen zaget de vogel vaak langere tijd
achtereen foeragererl GD zag op 2l januari dat trii belang§t€llend op e€n

Meerkoet af anrorn, die zojuist €en grot€Í€ zoetwat€rÍrossel opgedoken had.

Het meest opmerkelijke aan de waameming is dat hij gedaan werd op de plaats

waar, of vlak waarb[i, al vaker Witkopcenden z'ingeàarr-
o in februari enmaart 1956
o vanJanuari tot eaart 1965
. op24 februari 1985 (vgl. VanGroen, 1985).

Tot ongeveer 1977 of '78 was ef minstetts één watetwildcollectie langs de 2e

Diem (gemeente Diemen), waar mooie eendensoorte,n rondzwommerL die

geregsld ontsnapten of werden vrijgelaten Hier werden onder meer Krooneenden

(Netta rafina), Roodkopeenden (Aytba americana), Mandarijneenden (Éx
galericulatu), Carolina-eeden (Aix sponsa) en Baers Witoogsenden (Aythya

àaeri) gehouderu rnaar zeker geen ïlitko,peenden, ook niet in de vele jaren

daarvoor (mord. med" Gerard Visser, zoon van wijlen de collectiehouder). Leden

van de voonnalige Waamemingsclub Diernen (WCD) en het huidige

Vogeloverleg Diemen (VOD), waartoe ook GD en FV beholen, zagen hier noch

in de directe omgeving ooit ÏVitkopeenden,
in elk geval niet van 1973 tot januri 1998.

Witkopeenden broeden in toenemend aaÍfal in Spanje (zeker 10G200 broedende

wijfes; 786 ex geteld in 1992), op Majorca (ui§ezet in 1993), in Rusland (1040
paar, op een aantal plaatsen langs de ![olga), Turkiie Q00'250 paar), Algeriie
(36 paar in 1991) en Kazachstan (onbekend amtal). Maar BWP concise geeft

voor Kazachstan slechts ciroa 10 paar. Gaat het b[j de 19000 vogels die uit dit
gebied gemeld zdn om wintergasten van verder oostwaarts ..?

In het weste[ik Middellandse-Zeegebied ovenrinteren zoh 1000 Witkopeenderl

in het oostelijk deel zdn dat er 13000, veelal in Turkije, maar in 1991 zijn in
Azsr&idzjan 3100 vogels geteld. op 24 jaruwr 1998 zagen Petri Lampila, ville
Kalviainen en Ben HallÍnan op het Vistonismeer in Griekenland 1800
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lVitkopeenden flampila via Euro Bird Net). Begin oktober 1998 zag ik vele
honderden Witkopeenden in §panje. In de goed gevulde meertjes rond Fuente de
Piedra, ongev€er 65 kilometer ten WNW van Malagq verbleven behalve 25000
plamingors, honderden Geoorde Futen en Dodaarzem, Pup€*oeten en oen
Iftobbelmee*oet, ook zekeÍ 300 Witkopeenden. De wereldpopulatie werd in
1993 op 19.000 vogels geschal (aantallen uit Tucker 1995, §now 1998,
I{agemeiier I 997, Van den Betg in prep.)

Uitgaande van het feit dat de vogel van het Kleine Nieuwe Diep van wilde
oorsprong is, hoeven we zeker niet direct aan een §paans exemplaar te denken.

Dit geval is, indien geacceprcerd, het twaalfde voor Nederlan4 en voor zover
bekend het eerste zekere geval van èen widervogel die het seizoen ervoor
geboren was (Van den Berg 1998 in prep. et in lit).

Met dank aan GeraÍd Visse,r, Carla Verhaar en Amoud van den Berg.

Litffatutr
. Ber& A.B. van den Vogels in Nederland (in prep.)
. Berg A.B. van den & Bosman C.A.W. 1996. Checklist of birds of the

Netherlands. Fifth edition SartpooÍ-Zuid.
. Ber& A.B. van de,n (ed.). 1993. WP reports. htch Birding 15: 85.
r Groe& Fraok M. van. 1985. 't[itkopeend te Amsterdam in februari 1985.

DrÍch Birding 7, nrmo€r 4, 136.38.
o Ilagemeiior E J M & Blair M J (ed.). 1997. The EBCC Atlas of European

BreediÍrg Birds: Theh Distibution and Abundance. ï,ondon
r Snow, D.W' and C.M. P€rrins. 1998. Ths Birds ofthe lfestem Palearctio.
o Concise editiou vohune l. Oxford.
r TuckEr G.M. & Heath M.F. 1994. Birds in Europe. Their conservation status.

Herdruk 1995. Cambridge.

Grnrs van Duin, Laplacesuaat 20 hs, 1098 HW Amst€rdam
Fred Vogelzang, Jan Nautahof 28, I106 ZD ,Amsterdam
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Witkopeend (Guus van Duin)
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CURSUS VOGELEERKENNEN'98

Ros;l Velbneij*

In april '98 is het allemaal begonnen De eerste lesavond vond plaats in het IVN
gebour in het Amstelpark. Ondants het weer, de regen kwam met bakken uit de

ftrcht, was de opkomst overweldigend. Jan Hendrik nam de eerste lesavond voor
z'n rekening en spoelde het klaar om binnen enkele minrten het leslokaal om te

bouwen in een gezellige bibliotheek. Hoe hii al die boeken heefr meegsnomen is

nre nu nog een raadsel. Nou is Jan Hendrik zelf ook een wandelende

encyclopedie. De afgelopen maarden hebben w[i tijdens de crnsusavonden en de

excursies zlin kennis behoor[fk op de proef gesteld. Ook heeft Jan Hendrik
bewezen dat hij d€ lnrnst van het fiIosoferen verstaat, met vragen als: hoe katr hst

dat vogols uit het noorden over hot alge.meen witter zijn dan vogels uit het zuideÍt
of waarom lijken alle vogels zo op elkaar? Eigenlijk de enige vraag die ik nog heb

gemist is: waaÍom is een mus een mus? Maar waarsch[inlijk beeft Jan Hen&ik
daar ookwel een antwoordop.
Wat mij opviel, is het aantal vrouwen dat deelgenomen heeft aan de cursw. We

begonnen met veel vrouwen sa $r6inig manÍlen en we zijn geëindigd met
oÍrgevïeer evenveel marnen als vrouq/erL In het veld zie je over het algemeen ook
veel meer mannen dan vmuwen Hoe komt dit toch? Is vogelen nou echt zo'n
typische mannentrcUUy. Hoe zit het met het geduld en doozettingsvermogen van

vrouwen?
De cursuavorden waren altijd zó voorbii. Ze waren enonn leeruaam qr we
hebben ook veel gelactren Daarnaast hsb ik erg genoten van de vaak prachtige

dia's die getoond werden
De excursies waren heel nuttig. Het moeilijkste is namelijk de opgedane theorie
in praktijk te brengen DaaÍbli hebben twee tips van Jan Hendrik absolurf
geholpeu als je een zangyogel hoort die je nia kunt thuisbrengon is tpd een

Kootnees tot aaders bewezen is en als je een roofrogel ziet is bet een Buizerd tot
anders bewezen is. Je kunt je voorstellen dat ik de laatste tijd veel Koolmezen en

Buizerds gehoord en gezienheb.

Vooral de laatste drie excrnsies naar Noord-Holland, Flevopolder en Umuiden
wren geweldig. Het aantal waargenomen sooÍten per excrnsie was resp. 53, 60

en 40. Voor de echte vogelaa misschien niet veel mÍur voor ons als oursist

voldoende. Tot de meest biizondere waamemingen voor mij behoren de Zwarte
Ooievaar, de Grauwe Franjepoot en het lieve kleine Kwikstaartje dat opgegelen

werd door eenrooftogel.

Deze cursus was een goede opstap voor mij en ik weet znker datjullie hier in
ieder geval twee enthousiaste vogelaars aan hebben overgehouden, Eduard (mijn
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rnan) en ik. Ik $,il dan ook iedereen die ook een zetje in de rug kan gebruiken

adviseren om je in te schijven voo,r de eers&omende gelegenheid. Het is

absolnnt teen"aan, nr:ttig en bovendien ook erg leuk pweest.
\Mel moet ik toegeven dat als Eduard en ik aan het vogelenzijn in de Flevopolder

eh we onverwachts tegsn een ectrte vogelaar als Paul Marcus aan lopeg ik toch
blij ben dat hij erkele vragen kan beantwoorden Dit be§paart ons alweer gauw

een uur discussiëren
Naast Jan HendÍik hebben ook andere persorrcn een belangrijke biidrage geleverd

aan de cursus. Uit€raaÍd is dit Dik Bríjs voor o.a zijn blidrage aan het

crnsusmateriaal en Peter, Edial, Frans en Joop voor hun biidngen aan de

cursusavonden en de excursies.

Namers alle andere oursisten wil ik jullie alle'maal bedanken voor jullie enonlp
geduld eneffhousiasme.
Zonderjullie had ik nu nog niet het verschil ge\À,eten flI§sen een ÏJifiiafen een

Fitis.
Bedaokt!
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TORENVALK SLAAT KOKMEEU1V

Mar*Kuiper

Het gaat er soms heftig aan toe aan de aadere kant van het raam van mijn
werkkanner Een §perwer die een Huisrrus uit de Knonrilg plukl een tlavik die
achter de postduiven aanjaklcert... De Buizerd doet het meest kalmpjes aan met
een sprongetje van een paaltje op een muis. Alleen in Mei is hij wat woester, dan

znt l:lrj een luchtbrug op tussen en het weiland en zijn nest in de írin van
Oostermeer en vervoert met verrassend gemak jonge Kieviten, Scholelsters en
GÍrÍto's.

De TorenvalkerL die in de Middelpolder om de vijflronderd meter een nestlast
hebbeq zijn de braaftten van allemaal. Een duilstoot op een muis, maar nog
vaker een kever ofworm, wordt zelfs voorafgegaan door een gebed.

Maar vogels kunnen verrassen! Op 19 januaÍi had ik veel te telefoneren. Orr het
nuttige met het aangename te verenigen, keek ik ondenrijl door mijn telescoop.

Een wouwtje Torenvalk zit op een mesthoop. Ze graaft af en toe wat en pikt
zonde,r veel e,nthousiasrne e€n wurm op. Ik ben in een gesprek verzeild geraakt

waarin mijn biidragp bepcrkt kan worde,n tot 'mmm...ja....mm mm'. Plots
schiet de Torenvalk de lucht in en verónijnt uit beeld. Ik kijk zonder kijker naar
buiten en zie iets wits fladderen Kan een Torenvalk zo wit schitteren?

Uit pure verveling kijk ik nog eens door telescoop en venracht een haarscherp
beeld in Swarovski hraliteit van e€n hoop stront Dat was inderdaad bt geval.

Maar op die stront zat miin Torenvalk weer. En tussen die stont en de Torenvalk
lag een slapjes flappende Kolcrnpeur. De valk had beide klaunen stevig in de
kop en hals van de meeuw geslagen. Een nagel stak dwars door het oog.

Zo ?at zÉ een vol krvartier te hiigen Dan begon ze de prooi te plukken, waarbii
ze met smaak enkele veertjes uitzocht om door te slitften Meer dan een rnn heff
z* àttan eten. Tientallen wandelaars, fietsers en honden in alledei maat
passeerden op niet me€Ír dan vijfenfirintig meter afstand. Niemand merkte haar

op, en ze rok zich er niets van Ítan.

Een Zwarte Kraai komt wel sven pest€n" Ifij tekt de Torenvalk aan de staart die
draait zich om, de lkaai hopt over de Valk, tekt baar aan de staart, de Valk
draait zich orn, de Kmai... Dat ging zn za koet door en toen vloog de Iftaai
schreeuwend weg.
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TJBURG EN DE (BROED-)VOGEL§

Gddo Kelll

Belachelijk referendum nanrurlijh dat rond Uburg, en nu tpbbeir de boeven niet
alleen met een smoes di€ wijk doorgedrukt n1^qr er ook alvast een eilandje
neergelegd, "als proef'. Wii zagen het overigens wel zi*en, dat eilandje, want de

Visdieven b[i lldoom deden het al niet zo best en wat zou een Visdief nu leuker
krmneu vinden dan een zaf,die eilandjc. Visdieven rond Amsterdam hebben het
niet zo makkelijk predators komen overal voor en eilanden zdn schaars. In
polder Udooro, waar in 1994 speciaal een tenein geschikt werd gernaalÍ voor
VisdieveÍL lonamen 0 jongen grool Reilàalzend uitgekeken dus naar het
broedseizoen, matr op bet "moqqeÍnt stprème' geen tijd.

Op 20 mei 1998 bezochton Fred Nordheim en \Millem van der Waal het
eiland; zij hebbe,n alleen een schatting gÉmàatt, om verstoring te vootkomen
Daanaast vonden ze twee nesten vanKleine lvímteltnceuwea

ln overleg met Martin Melcbers (Adviesteam Mlieu & Stadsecologie)
besloten wij om een tweede tefling te houden Op 28 jmi eindelijk de kano
gepakt en er heen gpvarett. Voor een telling veel ts laaq dachen wij, maar bii
aankomst bloken er niet alleen net vliegvluggo Visdieven mnd te vliegen maar
ook nog eiercn €o eakele dagen orde pullen E ligg€ÍL We zijn niet het eiland
ove,lgelopen, evensens om verstoring te bepedren en bet gevaaÍ van eiere,r
vertappen te voorkomeq maar hebben het bli een scbatting gelaten Op grord
van de restdichtheid en het aantal aanwezige volwassea Visdieven hramen wii
op een verrassend hoog aaotal. Onze schatting van de Visdieven lag aanzientijk
hoger dan de eerste, waarschijnlijk odat Visdieven zich nogal eens laat in het
seizoen willen vestigen" Overigens gaven Fred en Willem acheraf aan dat hrnr
schattlng te laag was. Ouderstaand de "oogst" van de twee bezoeken

20 mei 1998 28juni 1998

Scholekster
Kievit
Bontbe§levier
Trnelutu
Visdief
Kolmeeur
Kleine Mant'elneeuil
Oeverzwaluw

I paar (neswondst)
I paar(nesftondst)
I paarmotjoryen
niet aanwezig
80-100 paar
150 paar
2 paar (met eieren)
niet aanwezig?

I paar

niet aanwezig
I ex.
I alarmerend paar
500 paar
150-200 paar
5 adulte ex
6paar
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Vorig jaar hebben er ook Visdieven en Kokrneeuwen gebroed en zijn er
jongen uitgevlogen Er was to€n een incident met een pitbullachtige hond die een

aantaljonge vogels heeft doodgebeten Ondanks de basaltblollren en de bordjes

leggsn er toch vaakjachtjes, speedboten en watsrscooters aan
IVat gaat er nu verder gebeuren met Uburg en dit vogelparadijsje: in eerste

instantie zou tr als coqenserende maaEegel een onderwaÍerdam van

betonblolken komen, ma.ar nu heeft de gpmeente het verzonnen een rij palen in
het water la zÉïEn om luwte tc creëren Hier heeft natugrlijk niemand wat aan,

behalve dan zoh 30 Aalscholvers.
In §OVON-verslag 199716 @roedvogels 1995) lazen wij ik dat er in

Nederland in dat jaar slechts negen Visdieftolonies walen met meer dan 500

paar. Een dergeliik grote kolonie is kemelijk een zeldzaamheid! Het zou heel

mooi zijn als de gemeente Amst€rdam zou besluiten om als coryenserende

maategel een vergelijkbaar klein eilardje aan te leggcn, desnoods met

voorgebal&en Oeverzwahrwwandje. Ze kunnen hier goede sier mee make,lr

("Amsterdam doet ook aan natuur" of zoiec). Voor Visdieven, Kokmeeuwen

enzovoort is het een veel beter altematief dan allerlei gebieden waar

grondpredatoren wel krmen komeq er zoude,n excursies naaÍ georganiseed

kunnen worden en ook voor biivoorbeeld Ringslangen zou het een mooi
rustplehie hrnnen ziia kortoo, een éctrte compensatie voor het verdwiinen van

' stiltegebied' Diemerzeedijk
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}VAARNEMINGEN AM §TERDAM
SEPTEMBER . NOVEMBER 1998

Panlfrarcus

De nieuwe aaryak van de waarnemingenrubriek heeft niet geleid tot emstige
ongeregeldheden binnen de VWG Amstedam, zii het dat ook de nieus,e

ecretaris niet verschoond is gebleven van kritiek ft wil hier
nogmaals benadnrkken dat het de bedoeling is om alle voor publikatie in
aanmerking komende waamerningen hier weer te gev€n Dat er bii de
\f,€*zaamhden soms een blo§e, een letter of een regel sneuvelq is
beternenswaardig maar niet te voorkomen De waarne,mingensecretaris is nu
ee,nmaal oen gewone sterveling.
Als er iets niet in orde b[ikt in de waanre,mingemubrielq aanel dan niet om
hitiek te levereÍI. Die wordt door mij in dank aanraard en u lnijgt de wind van
voreL

De herfstperiode is weer vooóli en wie niet naar buiteo is gewe6t, heeft een
paar mooie kansen laten glippen om een vao de vele leuke soorten die hiema

worden, in de kijker te laijgeir De Afiikabaven, Spaamwoudo
\Materlad en de Vijftoek takteerden de wakkere lyaamemer op oUL
Kuifralscholver, Roerdomp, Zwafie Ooievaar, Slechvalk, Grote Jager,

Roodkeelpieper en Grote Pieper. Op diverse plaatsen zijn Vuurgoudhaadjes
gezieo De Houtsnip is beslist algemener dan de Huismis. De

ecretaris is waarsclrlinlijk het enige VWG-lid dat in deze periode
geenHorÍsnip hftgezien
Zoals de lezer kan vaststellerL wil ik in deze rubriek ook vondsten en

ringgegevens opnemen, en als er ruide voor is, betrouwbte waamemingen van
aodere diersoorten dan vogels, zoals zoogdiereq vlinders, Iibellen e.d. NB: alleen

Ik wens g€en presenÍ-€x€rylaren te ontvangen van biivooóeeld
de Amerikaanse Kakkerlalc Degene die een dergeliike guitensteek aaÍt mij
br;,gaat wordt met tenrgwerkede kractrt geroyeerd.

Wanemingenuit de winterperiode - dece,mberím febÍuaÍi -
voor 15 maaÉ 1999 opstrnennaar
Paul J. Marcus, C. Lelvlaan 113 ' 1065 CN Amst€rdaÍn"
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Roodlrcelduilrer 15-11-98 Vijfiroek2 enc WZW (VOD)
Kuifduiker 15-11-98 Vijftoek I ex. (VOD)
Geoorde Fuut 19-11, 2l-tl &24-ll-98Vijftoek 1 ex (VOD, NZii)
trírifaalschotver ll-ll t/m 15-ll-1998 Viiftock oever Urcer I er onv. t.p.

ontdelÍ door Fred Vogelzang; dit was de eerste voor de Vijflnek (VOD, EdB)

FP .,*rqi[fï: ;{

Geoorde Fuut Viiffroek (Nirk Ziilmans)

Kuifaalscholver Viiftroek (Guus van Duin)
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Roerdomp ll-9-98 De Mrffi I ex (FV)
25-11 & 27-11.98 Viiftoek I er (F. Erbart, G. Sme€olí, VOD)
28-11-98 Viiftroek rpsten van I dood ex, dat als maal voor een Vos had

gediend. (NZij); daarmee is rni. niet aangetoond dat deze vogel door de Vos
gedood is!

Grote Zilverreiger 21-11-98 V[iftoek 1 oc W (VOD)
Purperrefuer 25-9-98 Vijftroek I ex-Z(VOD)
Blonwe Rerger 254-98 Sloterpark Allemdelaaq demea I nest bezet luid

bedelende talÍ<elfurgen door ad. gevoerd op nest (PM).

Ooievaar 2-9 &,3-9-98 t ex. Overdiemerpolder(WWa, VOD)
13-9-1998 Plas t.o. Udoom 1 ex. §Zii)

Zwal-ta Ooicvaer: september 1998, de phelo maand iot en met 28'9-98, doc
velen waargeromen in en rond de Afiikahaven (neldingen binnengekoden
van: RvD, PI\4 PT, WWq PS). Op 28-948 vloog de vogel het gebied uit, in
ZZO dchting (PM). Iatere waamemingen qin mij niet ter ore gekomen

l*pelzar 22-l I -98 Waterzuivering Middelpolder A.veen I ex. l.kj. foer. (FN).

Zwsrta Zrraorn 22-l l-98 lJmeevBallast 2 eto<" (NZii)
TVilde Zwaen 11-lG'98 Zuidenvoude-Gourrzee 4 enc §Z1i)

18-10-98 Viiftoek 2 e:oc W. (NZj)
6-ll-98 Overdiemerpolder I er ad-; later, in d*.,2 paar met 3 jn'. alhier
(voD)
14-l l-98 Overdiemerpolder 2 epc (NZii)
2l-ll-98 Uitdam 6 em. O, (NZij)
22-ll-9814 epc Uitdarnmer Die (AI)

Kleine ZveinLl0-98 Viiftoek 9 e,oc ad. O, le urn (VOD)
ll-10-98 Cemeenscnapspolder 5 erl,..Z,Vijftoek 18 oq" \[l.(NZii)
29-ll-98 Overdiemerpolder 2 oot. ad. (EdB).

Grauwe Gans Asd.Bos Meerzicht m&ximaal l8 ox. t.p. op 6-10 en 19-10'98
(FT).

Kolgans +1G98 Vii&oek 12 exc ZW,le wn, (VOD)
ToendrarleQans l&l l-98 V[iftoek 21 eloc N, e€'rste waameming (VOD)

20-11-98 Asd.Bos, M*rdtctr27 eroc N (Pf).
22-ll, 23-ll en 27-ll-98 groep vaÍl elx. 16 enc t.p. Inlaagl»lder
Spaamwoude @M).

Kleine Riesans 3-11-98 Viifiroek 27 e*. ZlU (VOD), l5-ll-98 323

doorEekkend (VOD)
l0-11-9E Gemeenschapspolda 56 err .Z\tr (VOD)
1l-11-98 Gaasperzoom 130 epr" ZW (VOD)
I l-l l-98 Opperwoud I ex. (FV).

Sneeuwgans 5-ll-98 Riiperdwarsweg 3 eror. (FV, NZii).
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Indische Gans 16-10 & 17-10-98 Oosterpoel Waterland-oost 38 qoc t.p.(FV,

Nzii)
Brandgans dagtotalen tek over Viifrroek: 13-10'98 120 ercr; 18'1S'98 272 es'.

19-10-98 43 oor. 2+10-981028 e:or" 3l-10-98 498 epc 6'11-98 140 eroc

15-ll-98 340eloc l8-11-98 22em. (VOD)
20-ll-98 Bloemendalergo'uw taO oot. §Zii)
2&11 en 27-ll-98 Middelpolder Amstelveen, Oraqiebaan 2 err',. tp. igv.2
Niilganzen (Andriese)

RoQans dagtotal€n tek over Viiftroek, alle \[I, ZJIJ, Z:194-98 13 etoc 4-10-98

2 qor.

18-10-98 8 oor. 24-10-98 I ex. 3l-10-98 18 e:or. (VOD)
Nillgens In de Osdorper Binnenpolder de gehele periode tot en met 2l-11-98

aaowezig m€t op 2+9-98170 enc (PI).
Casarca 25-9-98 OsdorperBimenpolder I er (PD)

19-10-98 ïYestgaarde&Ukemeer I a (PT).

Snient periodemarimrun 15-l l-98 5500 Ouderkerkerplas (MK)
Zomertaliry 12-9-98 Vijftoek2 e:oc WZW, ig.v. 56 Slobeenden(VOD)
Pijlstarrfi de gehele periode 1-2 qor. t.p. Afrikahaven (PM).

l-ll-98 Viiftoek 18 oor. O. (Nzli)
Iftoonecnd 24-ll-98 l e Nieuwe Diep in wak (AJ).

Eider l7-ll-98 Nieuwe Diep Flevopark I ex l.kj. t.p. (fN, WWa)
Grote Zcqc,cd 27-11 Vlifuoek I er NO (VOD)
Brilduiker 6-9-98 Viifltoek I er le wn (VOD)

4-10-98 Viiftoek le o. (NZii)
3l-10-9E Umeer 7 e:oc (NZii)
5-11-98 NieuweMeer ls (PT).
7-ll &, l7-l l-98 knge BretEn/|.lieuw Brettenpad lc (PT, PM)

Nonnctje 2l-I1-98 Genaal Rijnland l9 (TvD)
2l-ll-98 Vijfrroek in totaal 32 oor.(VOD)

Middelsto T.rsgbr}k 13-10 t/m 27-ll-98 Vtiftoelq in totaal op l0 dagen 26 e:o<.

vnl.9P,
Maximum 3l-10-98 9 eror. doortekkend (VOD)
8-1 1-98 Umeer/Ballast 1 e (NZii)

Grote Zoegbek 13-1&,98 Vliftroek2 e§..Z,le wn. §OD)
Bruine Kiekendief 7-9-98 Afiikahaven noordkant in totaal 5 e:o<. doortekkend
(PM)

19-9,98 Vliftoek2 ew,"Z;269-981 ex. 1.§. - zeer donker- WZW; l9-10-98
1 ex. 1.§. W, 27 -ll-98 I ex. *-kleed Z; erg weinig dit najaar (VOD)
2l-9-98 §chiphol-oost I er tp. (PM)
7-10-98 L ex- Z over Slotervaart (RvD)

Blauwe Kiekendief: 12-9-98 I ex. De Kinsel (AJ)
2$9 en l1-l l-9E Atikatnven 1e jagend O (PM)
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26-9 Vijflroek l?2,7-ll la ZW; 12-11 le O; l8-ll 1? zwi 20'11'98 le
jagend (VOD)
25-10-98 LrÍlremeorpoldo le iagend (JvB)

22-11-98 §paarnworde, krlaagnlder 2re jagpnd (PM)

22-ll-98 Umeer Ballast I er +-kleed (NZti)
Van Schiphol ziin in deze periode geen waarnemingen bimengekomen'

Eavlk waamemingen op minder gebruikelijke plaatselu

24-9-95I ex. achtet de l&uislaan (AII
28-9, ll-11 en 1n11-98 Afrikahaven I ex overvliegend (PM);

16-10-98 Akergebied I ex. Z (PD)

7-11 en 15-11-98 Bloemendalergouw I ex (NZ[i).
29-11-98 Ransdorp t ex. §Z[j)

vlsarend: 4-9.98 Gaasperzoom I ex. l.ki., vloog w, na I un foerageren \[7erd

door Jan Oonk ontdekt (VOD)
24-9-98 AÉikahaven bii hek Velserweg 13.45u-14.20u I ex.l.kj. vissend

kanaal oostkant Machineweg en noordelijke bak Afrikatraven Moog
uiteindelijk W (PM).
25-9-98 Aftikatraven 13.55u-14.12u I ex ad" uit N naE Z (na uitg§breide

rondvluclrt over de noordelijke bak (PM).

Tonenvalk 2-ll-98 Noordzeeweg Oil TankiÍE la ad. dood op fietspa4

rrerteersslactrtoffer scbedelbred(, gebroken recbtervletrgel-, ring linkerArsus

Amhem 3.524.851. Kadaver naw frvlA gbracht. (PM) Nadere info: Geringd

l8-l-1997 Aziehavenweg door Bert'Jan Bof a >2§.;biometie, levcnd:

gewictrt 231 gnm, vleugel 254 mm. (nred. B.-J.Bol), Biomefrie kadaver:

gewicht 207 gran, vleugel 254 mm, staart 177 mm, taÍsus 39.7 mA snavel tot

washuid 14.9 rnm. Het was opmerkelijk dat de vogel hoewel daz.e alterminste

in het 4de kalenderjaar \ryas, nog kenmerken van het eerste adulte kleed (2.kj.)

vertoonde: zwtte stlppeÍr bovenop de staartpennem en opmerke[ik veel en

grote, donkere vleltken op de rug en mantel (med. C.S.Roselau, Z§tA)
Boomvalklaabte melding:4-10-98 Vlifiroek I exl.kj. ZW, (VOD)

Smelleken22-9,4-10 & l5-10.98 Vlifto€k I ex. (NZij, VOD)
24-10,6-ll en 7-l t-98 Rijpervveg la rp. (NZii)

SlechtvalkWaarnemingen bii de Aftikalraven: 4'9'98 l* ad" jagend (PM); 28-9'
98 I oc ZW (PM), 9-10-98 la ad. slaat een Kemptraan (PM)' 1G'10-98 I er
(JvB, TvD, PT), 13-10 en 15-1G98 I a ad. jagend (PM),

Waterhnd: +9-9S §perwegomg. Zuiderwoude laad. (W"Wa).

9-10 & 29-l l-98 Rijperdwarsweg resp. I ex. O en I ad. a rp. §Zii),
De Vijfiroek 19-10-98 Viiftoek 2x I ex ' resp. adult en I van onbekende

leeftijd (VOD)
Spaarnwotrde z 24'10, 2o-ll & 27'll'98 Inlaagpsldel en Houtakkerbeemden

1e ad. t.p. (RvD, PM)

I
!

l

rl

!
I
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Sleckvalk @aul Marcus)

Patrijs voorjaar/zomer 1998 Middelpolder Amstelveen 3 nesten gevonden (MK)
l-9-98 Osdorp, atletiekbaan Ookmeer I ex (PT).
l-9-98 Sloterpark-Noord 2 e:o<. (PT)
2-9-98 1? & 5 juv. LÉkemeerpolder (PD) 1l-9-98 I paar met 10 juv; 19-9 5

exc; en op 6-11-98 13 ooc (JvB)
1l-9-98 HotÍrakpolder, Noorderweg 4 exrr (PT)
2l-9-98 Schipholweg voor Hotel Ibis 4 oor. juv. tp. (PM).
10-10 en 31-10-98 AMC.t€rÍein resp. 10 en 8 oor. (WS), 22-ll-98
Holendrechter- en Bullewijkerpolder 8 enr. (mogelijk dezelfde groep als die
vanhetAlvíC, WS).
2+l0.lgBlnlaag1»lder, Ringweg b[i Middenweg 4 enc (RvD, PM).
4-ll-98 Golfrerrein De Hoge Diik I groep van 8 eror. (w.o. I mank ex) en I
grcep van 10 ercc t.p. (AÍrdrisse).
6'11.98 Middelveldse Akerpolder 6 e:or. (JvB)
1l-11-98 Middelpolder onder Amstelveen, Waterzuivering 9 oot. t.p.
(Andriese)
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lVaterral 6-9 & l2-ll-98 Asd.Bos, OeverlandNieuwe Meer I er (JvB, PT)
11-11-98 gehoord Bretten Groote Braak (PM)
1l-l I en l7-l l-98 gehoord Nieuw Brettenpad (PM).

tr(raanvogel22-l l-98 I ex. Z9,4íuBamegat, Waterland (AI).
§cholehter 1l-11-98 A&ikahaven 5 exr. t.p. @M)
Kluut gehele maand sepember en deel van oktober gezien Afrikahaven (velen).
Kleine Plcvier 6-9 &25-9-98 Afrikahaven 6 e:oc t.p. (W'Wa, PD).
Bontbelplevier gehele maand september en deel van oktober ter plaatse

Afrikahaven (velen),
Maximaal40 e)oL op 25-9 (PD). LaatstÈ waameming 17-10-98 I ex. t.p. (PM)
l-9,6-9 en2l-9-98 Viiftoek overvliegende exr. gehoord (VOD)

§trandplevier 10-10-98 Afrikahaven2 o«. (PD, PI).
Zilve4ilevier 27-9 tlm 17-10-98 A&ikahaven l-3 oor. t.p. (JvB, PD, PM, PS,

WWa).
Op l0-I098 zag Paul Tak hier zelfs 10 exemplaren.
3-1G'98 Rijperdwarsweg I ex §Z1i).

Kanoet 4.9, 3-10 en 1Gl0-98 Afrikabaven resp. 4 ean 2 ew* en 1 ex t.p. (JvB,
PD, PI\4PCI.

Bleine §trandloper gehele maand september en deel van oktober ter plaatse

Aftikahaven op 4-9 etr 12-9-98 nog circa 100 oo<. (JvB, PM, FV, W\ila). 6-
l0-9Snogtenrninste 20 e:oc t.p. (PM), 10-10 1l e:or(JvB, PD, TvD, PT),
15-10-98 nog2 enr. Lp.(PM).
6-9-98 Aandammerbrug 1ex. ZW(FV)
I l-9-98 Kinsel I ex. (FV).
2G9-98 Plas Lo. IJdoom 7 qor. (NZii).

Tommincks §trandloper 69-98 Afiikahaven 2 exr. tp. (WWa)
trGombekstrandloper gehle maand september gezien in affknaverg (PD, Plvf,

FN, PS, FV, \[Wa), op 4-9-98 nog zeker 20 e:o<. (JvB, PM), op 1-10 en 10-10
nog steeds 1 ex. t.p. @M, JvB).

Bonte §trandloper de gehele maand september en deel van olÍobor ter plaatse
Aftilahaven (velen): maldmum op 3-1O'98 25 e:oc tp. (PT). Op I l-l l en 17-
I l-98 nog resp. 2 elor. en 7 eror. t.p. (PM)
31-10-98 Viiftroek 9 el«. ZW (VOD)
1-11-98 Rijperweg6 eloc §Z[i)

Iftmphean gèhele maand september en decl van olÍober ter plaatse Aftikahaven:
op 6-10-98 nog c.30 qoL(Ptv|. Iaatste alhier 2,t-1G'98 I ex. t.p.
(PM)
Laatste melding: 2l-l l-98 Viiftoek I ex. Z tussen Kieviten (VOD)

Watersnip Afrikahaven gerepld waaÍgeoonren gedurende de gehele periode,
na.ximaal circa 200 epr. te zien van 24-9 tlm 1-10-98 (div. warnemers).
Elders:24-9-98 Plasto. Udoom 160 elor tp.(NZrj).
17-9-98 Osdorper Bimerpolder 120 W (PT)
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14.11-98 Rijperdwarsweg 160 e:o<. (NZii)
Bo§e lell-98 Viifrroek I ex. (VOD)

22-ll-98 FortDiemen I ex (NZii)
Houtsnip 29-10 tlm25-ll-98 NatuuÍuin De Wiediik ten minste I ex. t.p.; op 21-

1l werd er {idens een excursie van stadsdeelwethouders o.l.v. Ruud van
Kerrpen 3x I ex. opgestoten §an KedtpeïI med. PM).
1-l l-9E Het Zwarte Pa4 MAP, 1 ex @D)
&lltlm27-ll-98 Vijftoektenminstel ex op 18-ll &,23-ll3 elot" (VOD)
Gll-98 WesQaarde I ex., l5-ll 8 oot !, zÈll & 28-11 I or. (JvB)

7-11-198 Middelpolder onder Amstelveen I er NW (TvL).
7-11-98 Ausfalichaven I ex. (TvD)
22-ll-98 Ronde Hoep omg. Waverbrug 2 e>ot. t.p. (RvD)
22-ll-98 Geneenschapsfolder I ex. §Zli)
22-ll-98 WestpoortMobil I ex §Zli)
22-ll-98 Bretten I ex. (NZ$)
23-11-98 Jaagndbos, Nieuwe Meer, I er (JvB).
25-11-98 gezien vanuit huiskaruer erelid, Havilahorst Buitenvelderg I ex.

rondvliegend en neer (Andriese).
25-l l-98 Molenaarsweg I ex. (Sheefland).
28-l 1-98 ltraven-Ballast I ex (NZii)
28-ll-98 AMC-terrein3 eroc (WS).

Grutto 4-9-98 Noordelijke bak Afrikahaven 3 enl. Lp. (JvB, PM).
WuIp Periodema:rimum: 11-ll-98 150 en<. Middelpolder op Bovenland

(fuidriese).
Regenwulp 169-98 Gaasperzoom 3 oor" W,laatste wn, (VOD)

»-9-98 Viiffrcek gehood (VOD)
Zw*fr Ruitcr gehele maand septomber en eerste helft oktober talriik

Afrikabaven (velen):
6-9-98 17 ex. (\MWa). Laatste waameming op deze plaats 1l-ll-98 3 em.
t.p. (PM).
1-9-98 Osdorper Binnenpolder I ex. @D).
69-98 Aandammerbrug2 oor ZW (FV)

Ilrreluur gehele maand september en deel van oktober l-2 e:rl... ter plaatse

Afrikahavea
I l-11 en 17-l l-98 Afrikahaven resp. 9 en 10 exc t.p.
2l-tl-98 Vlifrroek I ex. ZW (VOD)

Groenpootruiter gelrele maand september enkele oor. ter plaatse Afrikabaven
(velen): maximaal G9-98 40 erct. (WWa).
l-9 & 12-9-98 Vlifroek I doortekkend (VOD)
6-9-98 Aandammerbrug 4 eroc. ZW (FV)
20-9-98 Gaasperzoom gehoord, overvliegend (VOD)

Witgatje gehele periode l-4 epi. ter plaatse Afrikatraven (vele waamemers)
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6-9-98 Overdie,merpolder 1 ex. (VOD)
18-9-98 Gaasperzoom I ex-ZW (VOD)

7-1148 Vijtuek 1 er overvL (VOD)
27-ll-98 Westgaarde I oc rondvliegend (JvB).

Bosruiter 40-98 plasdras Lo. Udoom 1 ex @dB)
5-9 en ll-998 Kins€l I e)t t.p. (FV)
69-98 Aandammerhnrg I er ZW (FV).
8-9-98 Viiflroek 4 oor. lV i.gv. 10 Watennippen (VOD)
Verder de hele maand september l-2 ew- ter plaalse Aftikahavea Op 6-9-98

zelfr 19 e,oL t.p- (WWa). 2-10 & 6-10-98 nog steeds I ex. t.p. (PM).

Oeverloper gehele maand september enkele t.p' Afrikahaven (velen);

laatste rnelding: 3-10-98 I e:r Afrikahaven(PÏ).
§tennloper 4-9-98 Afrikahaven 1 ex. t.p. (PM).
Grcte Jager De eerste, gedocunrenteerde waameming oP de Viifrroek 22'9'98 I

ex. t.p. (VOD)
Ihrergueeuw l9-9 en 31-10-98 Afrikahaven 1 ex. onv. t.p. (JvB, AJ, Brigitte

Kok)
18-1048 Gaasperzoom4 elx. ad. WZÏy (VOD)
18-10V[iftoek20oq; l9l}2 ooc 31.10 ll oot 4-11 I ad. foer. t.p.,

11-l I 5 qor. l5-11-98 4 eror.: op alle data doortrek behalve op 4-1 I (VOD)
Kl,eine Mrntelmeeuw 5-1 l-98 Osdorper Bimrenpolder I er(PT).
Reuzpnstern 17-9-98 Gaasperzoom2 oor. roepend WZW (VOD)

Visdief 19-9-98 Vlifrroek2 erol, laatste wn (VOD)
7/;wg,.te §tcrn 12-9-98 VUftoek, avondtek, intotaal 1206 oor. (VOD)
Ilalsbandparkiet Slaapplaats Noordzijde Sloterplas vanaf begin augushs: Van

ca. 80 oor. op 2&8 oplopend tot ca. 400 exx. op 23-LL'98 (PhD, Kamp, PI\4
PT).

Koekoek4-9-98 Vlituoek 1 ex. WNW (VOD)

Kerlruil 22-9-98 spoordijk haject Diemen-Weeep I ex. opgeraapt, ring Amhem

5.310.291, overgebraclt naar De Toevluoht en daar dezelfde dag overleden
(Melchsrs). Blijkens de opgave van het Vogeltekstation Amhem is de vogel

op 6 jruri l99S als nestjong geringd door Allan Liosi aan de Dodaarsweg te

Zeewolde, Flevoland.
31-10-98 Schiphol 2 e:ol. gevangen en geringd (pers. med. Bert-Jan Bol).

§t+enuil 13-11-98 MiddelpolderonderAmstelveen I ex @K)
l5-l 1-98 Ronde Hoep I ex (EK & MK)
h 1998 ninnrraal I tenitorium in de Ronde Hoep. Minimaal I tenitorium in de

Bovenke,tkerpolder (MK)
Bosuil Nieuwe plek Eendrachtpark ten minste 1 roepend (kewik) en zingend (oe'

oe) o<" op 16-8, 22-9,25-9 en l-10-98 @tiD)
Yelduil 11-10-98 Vliftoek 1 ex (NZii)

28-10-1998 Volgermeer I ex. jagend (Melchers)
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Gierzwalrrw 69-98 Viiftoek in totaat 48 sr§L, tek (VOD)
7-9-98 Viiftoek in totaal 49 ooc geteld (VOD)
laatste waame,ming: 15-9-98 Vtije Geer, Sloten 1 eK (PT)

IJwogel V[iftoek en omg., gehele periode presenq meest I ex; op 8-9-98 3 ooc
(voD,EdB,NZii)
2l-9-98 pboord Asd. Bos, Excursiepad (PM)
1-l l-98 llaarlenrmerrreer A4 bii Ruige Hoek I er (PT)

7-11-98 GenaalRijotatul I ex (TvD).
30-l l-98 Industieterrein Weesp/Asd.'Rijnkanaal I ex. (VOD)

Groene Specht 2-9-1998 Beatixpark I e:c jw. foer. (TvL).

4-9-98 Westgaarde I juv.: gedrnende de hele periode l'2 ew- ad. present

(JvB)

28-9 en6-10-98 Sloterpark I ex (PT).

16-10-98 I er roepemd Naturrhrin De Wiediik (Van Kempe& m€d. PM)

25-10-98 I er Asd.Bos, Meerzicht(ÀI).
8-11 & 16-11-98 Volkstuinen Ons Buiten I ex. (PD)

12-11-98 Amstelnrst 1 ex roepend (Andriese)

l7-11-98 Spaarmvoude, Noorderbos Noordern'eg I ex roepend (PM).

Kleine Bonte Specht 2l-9 &,19-10-98 Viiftoek Íe§p. I ex ZW en I er OZO
(voD)

Boomlecuwerik 3-1G98 V[iftoek 5 epr" W (VOD)
l9-11-98 omg. Zuidernoude I or. (FV).

§trandleeuwerik 3l-10 & 7-ll-98 Viifto€k resp. 2 ooc ZW en I er ZW
(voD)

Boereuweluwlate waamenring 7-1L.98 Vijftroek2x 1 ex. tek (VOD, NZii).
Oeverzwaluw 19r-98 Vïftoek in totaal 15 e:oc, hek, laat§te waarueming

(voD)
Erdszrurhm 19-9-98 Viiftoek in totaal 85 eror, treh laatstp melding (VOD)

15-10-98 Vliffroek I ex., roepend, NNO (VOD)
Boompieper Laabte, en enige, meldingen: 2l-9.98 Viiftoek in totaal 3 erc telq

(voD)
2l-9-98 Gaasperzoom I er roepend rondvliegend (VOD).

Rmdkeelpieper20-9-98 Aftikahaven 1 oc t.p. (FN, WWa)
Wateraieper 23-9-98 Viifrroek gehoord, eerste waamsming (VOD)

25-10-98 Umeer8a[ast 31 oo<. (NQi)
28-1017 eloL en l2-ll-98 8 oor. Asd.Bos, Excursiepad (Pf)
2-11, ll-ll en 17-11-98 Afrikahavenenkele ox. @M)
l1-ll-98 slaapplaatsen Bretten4toote Braak en BÍetten-MCA resp. 7 ooc &
6 oor. (PM)
17-11-98 Boezemkanaal tlalfreg 1 ex. W @M;.
I 5- 1 l -98 Overdiemerpol der 2 eru.. (NZii).
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Oeverpieper 2l-9-98 Vijflroeh gehoord overvl., eerste waamerning. T/m 31'10-
98 intotaal op 5 dagen I ex. overvliegend (VOD)
28-9-98 Afrikahaven I ex. Q. (PM).

C,ele Kwilataart Laatste rrelding: 28'9'98 Afrikahaven I er @M).
Grote GeIe Kwikstlart 8-9-98 Viifiroek gehoord, overvl., 22'9 I er-,10'10'98

16-10l ex. 19-10 2e:r;r,..24-10-981 ex. (VOD)
20-9-98 \[estgaarde I er (JvB)

z7-g-gsBinnenkadiik I ex.Z, neerArtis (W'Wa)

9-10-98 GEB-terrein Hoogte Kadiik I Entepotdok 1 ex. l.kj. t.p. (FN,WWa)

27-ll-98 Middelpolder onder AmstelveerL Waterzuivering I er (e) t.p.
(Andriese)

Witte KwikstaaÍ gehele periode t.p. Afrikahaven (PM).
?7-ll-gsMiddelpolder A.veer, Oranjebaan 2 ooc Lp. (Aneied

Rouwkwilstaart 6-10.98 LrÍtemeerpolder I ex. tussen ca 50 Wittp Kwikken:

Viel op door het donkere kleed. Boveokop, mafiel en rug donker. Nauwelijks
contast tussen bovenkop enmantel. Kleed echter lang ni* zo donker als in het

voorjaar. De klern van de stuit was niet vast te stellen. Er is niet gelet op de

kleuvm de flanken(JvB).
15-10-98 Lutkemeerpolder I er @D): Bevond zich in groep Witte

Kwikstaarten en sras daar óridelijk van te onderscheiden Van kruin tot stuit

en staart doftrrar! donkergijze flanken (teL med. PD)
Gehoagde RoodstaaÉ 69-1998 Opslag Ballast I ex. §Zii)

7-9-98 Lrrtkemeerpolder I e (JvB)
2L-9-98 Viiftoek2x I ex (VOD)
?,4-9-98 Bosjes gotreeotdof I ex (WWa)

Zvefte RoodstatÉ 27-9-98 Papierweg Coenhaven I ex. (PtiD)
24-10-98 Centinehof (Aker) le (PD)
2$lO en 2-ll, 6-ll, 7-ll, ll-ll, l&ll en 27-ll-98 UNA-centale zang

(voD)
PeapJe l-9,3-9 en4- 98 Viifuoek I ex(VOD)

2-9 &,6-9-981 ex. OverdiemerpolderOfWa, VOD)
27-9-9Íl Nwe.Hemweg-Dr.rkdalfineg (Westpoort) 2 oot tp. (PhD)

15-10-98 I ex t.p. Machineweg oostzijde N vanNoordemreC eM)
Tapuit 6-9 & 19-9-98 Overdiemerpolder resp. 6 e:or. en I ex. (VOD)

22-\0,31-10,1-11 & 6-11-98 Lrnkemeerpolder 1 ex @D, JvB)
7.11-98 Asd.-Rijnkanaal hectometerpaal S,3 1 ex. (VOD)

Kramsvogel Eerste waameming: +g-g9Vijflroek I ex. (VOD)
Periodemaximum: 7 -ll-98 Houhakpolder I 500 enr" @T)

Koperwiek Eerste melding: 2l-9-98 Witterrburg 3 e:or. ZO (EdB)
13-10-98 overal in de stad massale doortrek van Krarnsvogels, Kopenrieken
en Zanglijster, (PhD, PM, FV): vanuit zijn woning in Geuzenveld zag Philipp
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Derks in een half urr tijd 3405 lijsters ZW vliegen, uiiwel allemaal

Kopennieken-
Grote Lijster 25-9 tlm 27-ll-98 V[jftoek op in totaal 8 dagen 14 oo<.

doortekken4 mari. 3 oor. op 18-10 en 15-11-98 (VOD)
20-11-98 Meerzicht I ex @T)
21-11-98 Blauwpijpstaat I ex. §V)

Kleine KareHet 18-10 (eezien) en 24-10-98 (roep gehoord) Vdftoek I ex. t.p.
(Nzii)

Gresmus 19-9-98 V[iftroek I ex., laatste waarneming (VOD)
Tuinfluiter 6-9-98 Viiflroek I ex, laatste waameming (VOD)
Zwartkop 8-11-98 Westgaarde 1f (JvB)
Fitis 4-9-98 Vdftroek I ex. zingend, laatste wn (VOD)
Tjiftjof Nog veel waarnemingen in november; gemeld uit Westpoort

Brettenzone, Slotervaart, Westgaarde en de V[jfrroek (JvB, Ruud van Kemperl
PM VOD, NZii)

Bledkoning 25-9-98 Sloterpark, omg. t Ruige Riet 1 er t.p. (Laonrert van der
Veeq med. RuudVlek).

Vuutgoudhaantie 4-9 & 30-l l-98 Vijflrcek resp .2 es.. en I ex (VOD)
7-9-98 Westgaarde I or tot 2G1l regelmaig 4-5 eloc alhier (JvB)
9-9-98 Artis 2 ooc §ordheim& W\tra)
27 -9-98 Entepotdok I a (Wwa)
1610-98 Ons Buiten I er (JvB)
t l-l l, l7-l 1 en 23-11-98 Nieurr-Brettenpad enkele íp. (PM)
l7-l1.98 Ruigoordweg Noorderweg 2 eroc t.p. @M)
20.11-98 Asd.Bos, Mee,rzicht I e* (Pï)

GrauweVliegenvaryer l-9-98 Viiftoek l ex (VOD)
l1-9-98 Westgaarde I er (JvB)

Bontc Miegenvanger49 en74-98 Westgaarde I e:r. t-kleed (JvB)
t2-Yt998 I ex Viifrmek (Nzii)
Een biizonder late waamemingt T-ll-98 Wostgaarde I ex. (JvB). Hierover zal
te zijner tijd een artikel verschijnen

Baardmannetfe 6-9-1998 l0 eu.Vljfitoeh alwaar op 10-10 en 15-11-98 6
exr.werden waargenomen (NZij).
19-10-98 Asd.Bos, Excursiepad 2 em. (PT).
31-10-98 Westpoort Mobil4 elor. (NZï)
I 1-l 1, 17.1 1 en 20-1 1-98 op div. plaatsen in de Brettenzone gehoord (PM).

lMitkoppige §taarhees 2-ll-98 I ex in goepje gewone Staartnezen achter

Kraaienhof-staat (AJ).

Matkop l9-ll & 23-ll-98 Nw.Brettenpad omg. westelijke Puinstort I ex. t.p.
(Plo

Boomklever 7-9-98 Asd.Bos, Vogeleiland 1 ex. (PT)
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Buidelmccs Vijftoek 7-9 | ex- 8-9 4 en. ZW (ten minste 3 juv), 21-9 I ex. NO
en invallend,
25-9 3 e:or. 2W,24-10 gehoord overvl.,4 elor ONO, 7-Ll-98 2 e:o<. NO, in
totaal dus 16 oor. overvliegend en/of verblijvemd (VOD)

Roek 5-10-98 Broekzlidse Polder 6 eroc (WS)
3l-10-98 AMC t€rrein2 oor. (WS)
22-ll-98 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 13 e>oc (W§)

Bonte Kraai 8-11 & 15-11-98 Poppendantrnergouw 1 ex. (NZii)
Spreeuw Vijflroek dagmaximm 3 1-10-98 69O77 e*, (VOD)
Koep Eerste melding: 9-10-98 V[iftoek gelroord' overvl, (VOD)

7-11-98 Westgaarde 1 ex (JvB)
22-ll-98 Lutkemeerpolder 40 ooc (PD)

Sijs 20-9-98 Westgaarde I ex. (eerste najaarswaameming JvB)
Frater 7-11-98 ViiÍhoek 2 e:or., tek (VOD)
Barmsijs 13-10 Viiftoek I ex.24-10 I ex.7-11-98 2 es-: in totaal dus slechts 4

e:oc (VOD)
Goudvink IGl0 tlm27-11-98 Viifto€k op in totaal 9 dagen 17 e]oc mar 3 ooc

op 18-10 en 3l-10-98 (VOD)
Appelvink 15-11-98 V[ifrroek I ex. hoogZW (VOD)
IJsgors 16-10, 19-10 en 7-11-98 Vijfrroek telkens 1 ex., trek (VOD)
§noeurvgors 6-l l-98 Rijperdwarsweg 3 e:x. t.p. (NZii).
Geelgors 15-10-98 Viiflnek I ex. \M (VOD)

Opmerkeliike zooedierwaaÍneminseru

Vleermuis cf. Rosse Meermuis 1l-ll-98 Houtrakkerbeemden en Westhoffhos,
Spaarnwoude 14.00u I e:<. rondvliegend (PM).

§rrnzing 10-9-98 Asd-Bos, OevedandenN.Meer Excursiepad I ex @M).
Eermelijn 8-11-98 Bloemendalergoun, I ex. (NZij).

2l-tt-98 Rljperweg I ex. (NZ|D.

Aftortirgen: JvB = Jan van Blankerl EdB= Ellen de BruiÍL RvD = Ronald van
Diik, af : Auke Jansen, EK = Edith Kuip€r, MK - Mark Kuiper, TvL : Theo
van Led, PM = Paul J. Marcus, FN : FÍed Nordheino, PS = Peter Scholten, W§: Will Schep, FV= Frank Visbeeru VOD = Vogsloverleg Diemen, WWa =
Willern van der Waal, NZ!j= Nirk Zïlmans, fri,lÍA= ZoOlogisch Muserun
Amsterdam-

CORRECÏIESWW
De Gierzwaluw 36 (1998) nr. 3
Waarnemingenrubriek, Marcus en Van der Waal:
Eryelse Kwilstasrt - blz.Z4t geen dattm vermeld. Het volledige bericht moet
luiden: 24-5-98 la zingend Overdiemerpolder (VOD).
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Buidelmecs - b1r., 20: abrsievelijk staat er l2'G96, dat moet zijn 12.{,'98.

Niet vermclde ver{ctating van gebnrikte aftortingen en tekens: OLNM =
Oeverlandercservaat Nieuwo Meer (Asd.Bos); TvL = Theo van trnt @
rondvliegend of schroevend.

CORRECÏIES FENOLOGIERIIBRIEK 1998:

De Gierzwahnn,36, (198) r.3
Grnrs van Duin was zo vrienddik ons te wijzen op enkcle onwaarschiinlijkheden

in de fenologienrbriek: De data vatr effste waarneming van een aantal soorEn zijn
ats gevolg van verschrifvingen (eir frlende redactie) inconwt weergegeven in de

ft,rologien$Íiek 1998. De juist€ data volgenhieronder, met de - meestal nieuwe -

eerste \raanrcmen
Koekoek2l-4-98 Will Schep 1 or" De Hoge Diik
Snor lt-4-98l[rilemrarrdcrWaal 1 ex Vliftoek
RieEaryer 3l-3-98 Frank van Groen I oc Boezenrgebied/Brcuen€roorc Braak
Halfweg.
BoerieErnger 4-5-98 E. \Mimond (onbekeÍd aamal) Kweeklust

4-548 T. van Diik Bretten
Braamsluiper 184-98 Will Schep De Hoge Dijk
Grasmus 214-98 Paul Tak I er Ruigoord.

Verder heeft metrigeen zijn veóazing uitgesproken over bet feit dat de data van

vroegste waamemingen van dezelfde soort itr de fenologienrbriek verschillen met

die van de waamemingerrubri.ek Dat is niet zo rreem4 wanneer men bedenlct

dat de feoologielijsten vm 1998 niet naar de waarnemingeosecretaris ziin gegaan

Er is geen overleg geweest. Beide nrbrieken dienen onaftankeliik van elkaar te
worde,n gelezen
Dit gsat v€raodeÍen Voortaan worden de feoologielijstEÍl géwoon door de

waamemingensecretaris vernerkt. \Manneer u eeir fenologienrbriek onder ogen

lrijgg waa niet de naam van de waarnemingensecretaris onder of bovon saat,
dierÉ u deze als fictie te beschouwen Hoedt u voor namaok!

Paul I. Marcus
C.I*lylaan 113'
1065 CNAmst€rdm
020 - 615 90 34
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ONTVANGEN LITERATUUR NAJAAR.WINTER 19981 1999

L Nsfuurhistorisch bronnenmateriaal m.b.t de avif*unl van Amsterdam

Anon, L[st met vogels gezien vanuit Parnassiaveld 43 te Duiven&echt (okt.

1993-nov. 199í).
Het betreft hier 45 soorten waaÍgenomm rond en op het weilaodje di Driwndrcch, dat
bedreigd is door woningbouw. Lepelaars foerageerden in de sloteo

P. Borgkarnp, Documentatie bet. biizondere broedvogels in het Amstelpark en

regio Amsterdam I 991-1998.
I p. Taigaboomlnuiper in het Amste$ark zingpnd in DÉi 1998. Zwart€ tvíees broedd in
Anstelpark 195-1998 etr z. op llcuvel iu A'dooose Bos 1994-98.Crroeoe §pecht br.

tuincomplex.t.h"v Zorgvlied 1991-98. Boomvalk broedde 1991-94 aan de Ka$eslaarr,

1995-96 in bet Gijsb,resht van Aemstelpart en in 1997-98 in het Aostelpark. Daar ook Grcte
Liist€r 199698.
3 p. Roeken broeddeo in 1997-98 bij Uiemn4 langs het Cein (dtasbbk 25-5615). W.s
hoedgerral van Eumpese Kanaic te Ouderkerk 19D8. Ewopese Kanarie zou nngeliik een

nietue broedvogel voor de re§o Amsterdam zijn,

Bosbericht @ersorelsblad Amsterdamse Bos) nr. 4, oktober 199E.
- Vlindcrmonitoring in het Amsterdamse Bos. Vlinders reagerren op grot€re begroeiingsvariatie
t.g,v. begrazing. 15 soorteír vastgesÉeld" wo. Boomblauwtje eo Oraqie tip.

T. Denters, M. Melchen & Afd. Groen Stadsdeel Zui4 Flora en àuna in het
Vondelpark In: G. Bekken, F. Gaasbeeh E. Kurpershoek, M. Ligteliin, M. de

Roever & H. Stab Ode aan het Vondelpark l. Amst€rdam : Ui§. d'Arts, 1997.
Noemt 24 jaarlijksc en 5 onregelmatige broedvogelsoorten 'rao bet Vondelperk. Dana
Coostandse berekent gemiddeld sedert WO Tl27-31 soorten als jaarliikse broedvoge§ terwijl
sedert lE77 toaal 52 soorten in het park hebben gebroed (vgl Gar 36, 4).

G. van Duiq Baadopname van Noordse Nachtegaal op de Vliftoek te Diemen,
20 mei 1998.

Duiven voeren in deel Amsterdam beboet. Volkskrant 22 dec. 1998.

Diverse artikelen uit het Wandelend Blad (Mededelingenblad der
Roomskatholieke Vereniging vooÍ Natuurstudie):
- H. Overwater & J. Dtrfels, Overzicht yan het broedseizoen in Slotenneer.
Wedehnd BIad 2e j.g. m. 7, aug. 1956.
- ïh. van Nes, Sloteroeer. Vfandelend Blad 3e jrg. r. 2, &tr. 1957 p.7-8 en l2e jrg. m. 8,
uov/dec. 1966.
. Th" van Nes, Witkopecnd. Wandeleod Blad I le jrg. nr. 3, Eaart 1965.
- E. Tedaak, Waaroemirge,n vao vogelbek Waodelend Blad l,te jrg. nr. 3, nov. 1968.
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- E. Dtuks, Upolder eid april-eiod oei 1973. Wadelend Blad l8e irg. 0n.9, ittoi 1973 p.

l3-16.
- E. & L. Terhak & M. Verslup, VÉrslag vatr vogehÀtarrnemfuge, in de poHer Udoom otg.
lg?l-iuli 1972. WaodekoatBlad20ejrg. r.6, p, l&29.
- B. & L. TcdEak A Ii,Í. V€rshrr4t Verslag van vogehrarnemingen in «te potler Udoorn aug.

197+iuli 1975. Wandehod BIad 2le !9 r. 3, p. 5-17.
M, Vqsluy§, Bbtoopkouze vao in de poHer Udoom voorkomende wgelsoorten Ifandebnd
Blsd2lesg.m. t,p.68.
J. Vroliil Vogelwaroeiningen op opspuitterreh€n in hct anid-oo* bb. Wandehnd Bhd 2le
jrg. nr. 7, p.4-5.

Drie stukjes in brnntlaaoen ov€r nestbescherming vau Gieruwaluwen:
Nieuwbouwvoor shdsoatur. Baarsjesberbhenjrg.6 m. 5, okt. 1998.
Bcrich van Stbhing Cleffiatuqrcrtgoep Amstetdm. Het Korys 23e fg. m. 7, mv.
1998p.9.
Gierzratuwen op school Ord-West lkant 28e jrg. r. 4, rov. 1998.

J.M. Fiede@ Dop, De winterroodht is tenrg. Do Plantage-Weespo
Burttrrantjrg.49 m.5, okí 1998.

De Groenbewuste Amsterdonrzer (fVN afd. Àmsterdam) l8e jrg. m. 4,
nove,mber 1998.
- Beryreking rm Mebbers, Soe$ergen & ffuermans, Paarden{ircrs elr menseffiers
(1998). Fred Nordheim zag eeo Koninginnepage op de Dkmazeedift, 3 aq, 1993 (l van 30
ex. in dx jaar waargeoomea inNHollud; Pred h.fr er foto's uo).
VgI ook Dirk Piet, Iusecten om Amterdam, 1950 p. 38.: "...loat§e tíJd wij getooon in de

bwn von Amsterfunt (..)." Het i,nsecte,t:archief ran D. Piet is ondergebrach in het
Entooobgisch Institutrt der Univcrsiteit van Ansterdarr.
- Nietmc' ratun bii AdeÍdan: Dc Viiftoek- H€t urcrd opgeEotëo in 1967, en È mr in
beheer vm StfuhtingAdq dbhet laat begrarndoor 4 Schotse Eooglmdemenlfu*-paarden
- Vbernuizeo inde *ad. IIet gaat met mme omDwergvleermuize,n eirlaatvliegers,

J.E. Messing laarverslag Nestkastjes N.O.B. jrg. 24 1998.
In 22 tastjes zatqt Kootnezeo; s@o baddèn za l?,4 i, (5.6 j. per p.). In 4 kastjes haddco
Piryetoezen 24 i. G j. p.p.). h een kast had eeo p. Boodlever 6 jorgen- Boomvalk eir
§perurcr hoeddea aan de Rozenhrghan, aan de u,est-ziide wn de lfieuwe
Oosterbegraafphats.

P.C. Meiier, Vogelen langs de digitale ulslweg 12. Het Vogeljaar 4& yg. w.6,
dec. 1998.
BeschÍiift de hornepage ran Artis-redacteur Goos van deÍ Siide over het Flevopa* (hp://
www.:rs4alld^goos[ide/flevopar.htm), en Metiers eigea eeste scbrcde,n op het voge@ ia
het Fletopak, sam€o Ect C. de Ikuijf (Witkopeen{ jarr 1965 aklaar). Daarnaast is er een

flodrtisck websirc over de Diemerreediik, rbans Diemersavame', door M. Bleeker (btp://
www.euronet.nVuserVmbleekcr/dieddzdregn.ht). Waar blijft de VWGA-website?
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C.M. Neclóeim & P.J. Marcus, Vogelinventarisatie Noorde$ke Oeverlanden
van bet Nieuwe Meer 1998.
Tienjm na de inventarisatio door H. Fucb in 1988 (36 soorten broedrioge§ ziin aono 1998
32 soorten broedend vastgesten. Voonrit gingen Grasms, Tuinfltriter en ïitiaf achtenrit
ging Groeoling. Met 18 voormalige en incidedeb broedvogelsoorten hebben totaal zoh 50
soorten in dft gebied gebroed. Daarnaast zijn nog 90 nbt-broedrcgels vastgesteld. Regetooatig
bezoekt een Raafhet terrein (zorder oadere datering).

M. Ruytenschild! IIet waterlandschap rond de hoofdstad" In: "Slagklaar....afl".
Uitgave t.g.v. het 90-jaÍA bestaan der Kon Amsterdanrsche Roei- en
Zeilvereniging I)e Hoop'op 26 mei 1938.
Bevat de bekerde foto van 'de zeldzame Roodkeelàtiker'aan de oever \rao hst Kinsetroeer
(door L.C. Jonker, <1937; vgl Koster, Natuurbven in en om Anstedam 1939: 8ó, Vogels
van Amterdam, 1937'. 4).

H.J. Slijper, Brief m.b.t. balg van vermeende Barbarijse Yalk Falco
pelegrinoides, gevangen te Ameterdam 1930 (vgl. De Gierzwaluw 33, 3: 96;
ZttrlAm.2236).
Slijper, dÈ als valk€oier veel ervaring hefr met Slechtva&eq heeft de veroeende Barta{ise
Valk van l7 aug. 1930 te Ansterdam op het ZIVÍA nagekeken Hij ziet geen reden om dqc
vogel als F. pelegrinoides te etik€tteren, aftezien van de kleine afoeting en de kleur vaq de
ondertad. Hij suggeÍeert dat het om Folco lnregrinus minor furdrelt (aftomstig uit A&ika
t.Z.v. de SahaÍa). "Po schip is toch van alles aan te slepeno.

N. Zlilmaru, OverziclÍ van broedgevallen van roofrogels in de regio Afisterdam
r998.
Noemt al 6 p. Ilavik (exc[ A'damse Bos = 7e p.), w.o. 2 p. in W.Ilavengebied; telr minste 5 p.

Buim4 wv. I inA'daeNoord"

Leny Huitzing Ringarchief 1975-1983. Drie ringvangstencahiers.
Vanaf augustrs 1976 ving en ringde Leny Huitzing ercrmÉ aartallen vogels op de Viiftoek bii
Dieme,o, totjutri 1980.

G. van Dutu Ringterugrcldingerlarchief.
Met o,m. een pakket terugmeldingen vaa in Zweden geÍing& Grauwe Ganzen 36
teruggeoelde Toreavalken (veel ger. door J.B, Buker). Terugmelding van een 12 jaar oude, in
Suney, UK goingde Boerenzlraluw en van een Noorse Sperwer,
Dere terugreHingen arlbo tesmn Eet die ra L. Huitzing worden ingevoerd in het
Íingvodst€n registsr rm de VWGÀ

Aanwinsten voor het VWGA-foto-archief.
Arooud van den Berg zond foto van Witkopeend 2l-l-98 te Aosterdam op hct Nieuwe Diep
(vgt DÍó Birdbg 2fr, lz 46).
Bert Jan Bol btograeerde op Scbiphol-Oost, op de kop rande Aalsmderbeaooennost vao
VeHuil met 6 pu[i guingd 14-695
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Tevens fotografeede hij op l0 juli 1998 een maonetje Spemrer van 2 jaar en I *qa"d ouq
gedrgd als *rtjoog te Hoofddorp eind jrmi 1996, dst al voor het tneede jaar succewol

brodde in de binnentuin van Herengracht 276.

E«lial Dekker zond ftto van vliegende jw. Zwarrc Ooieuar in de Afrfoahawn, sqpt. 1998.

Theo rzan Lent stuurde foto vaa Horfsnip dood gevonden in de Gerard Terborgstraat op

30-10-95 (eerste foto van Hout§nip in Amsterdao). Uitgeverli d'Arts schonk foto vaa

mussenvoererde man in het Vondetpark amn 1927 (omslag valr 'Ode aan het Vondelpark"

1997), Adry Streefland fotografoerde in het voorjaar vaa 1993 de laatste Kui0eeuwerik in de

Z.Biilmer(Geinltr).
Nbk Ziilmans schonk foto's vaa Geoorde Fuut aan de Vijfiroek 24-10-98, Buizerd aldaar

l-ll-9d, Sneeuwgors 611-98 Rijpedwusneg Waterlard'O., 38 Indi§che gatzen Oosterpoel

\Materlaod op 17-10-98 (grootst€ Croep h regio tot nu), 3 ad. en 3 juv. Mlde Zwaaa in

Overdir:merpolder, 2 Zwtte Zwanen in Haveo-Ballast 22'11'98, n Sperwer in de

Cr€oe€DschÀpqolder 20-12-98, Toe,rdrarietgaozen ovet de Oosterpoel op 20-12'98, lt Z^

Flevoland fotografeerde Nirk Ajhans Buizerd fouragercod op dode Vos, 7md te

Alrere-Bnitea 8.3-98 en Roodms bii de Trekvogel Z.BL 7-G98; Gr. Franjepoot aaa het

Kennemermeer I 8-10-98.

Correspondentie. Brisven vm revr. T. Alexander (Califorrit), ÀB. van deo Berg, mevr.

E. de BruiI1 mew. D. Constadse, A"J. Cmop Koopm'x, W.I. Constaodse (fucsotr,

Arimm), F. DoËl (TcneriÈ), G. rm Duiru C'd van Ée (Bloemfomein)' Fm- Eggentuizeo,

ICJ. Eig€Éuis, mevr. J. Euwe, tï.W. Fiscbr C[qrel), F. Hustings (SOVON), D.A" Ionkers'

rerr. A. Kam, B. Koks (Groningeu), lvÍ. KuiPer, Th. van Led, P.J. ldarcus, J.E. Messing,

.dF. Nordheirn, J.R Oditrlq J.It van Oqs, G.L. Ouweneel (ttlaasdam), W. Schep' HJ. Slijper,

st. de Ansterdame ffientuirl Prof IcH. voous, vwG Totel, IC §íouterse,n (tftrcsca,

Spaqie) enN.Qilnao$

IL Mitieuberichten over de regio

T. Appelo & A. van Wiih Moerassic Park Wateroverlast in het Vondelpark.

NRC 16dec.193.

J. Gadet (red.), J. Roelofsen e.a-, Vondelpark, enig stadspark in Nederland.

Amsterdam : Stedelijk Beheer Amsterdanu 1991.
Rapport met bijlage van statistisch ondeizoek doot de geoeeffeli$€ sfdeling

Gtoenvoorzieningen naar geb,ruik va het Vondelpark. Slechs 4o/o vat de bezoekers geeft de

latuuÍ op als reden om het Vondelpak te bezoekea Op jaarbasis ziin dat toch nog zo'n

300.@0 van de 17.5 miljoen bezoekers.

M. van den BroelL Amsterdam wil grond op vuil in Volgermeerpolder @roek in

Waterland). De Volkskrant 14 nov. 1998.
Ia plaats ran damwanden wordt gekozeo voor afdekking met schone grond en zuivering van

weglel*end water. Dit scheeh aanzieolijk in saneringskostea De Diemerzeedijk-saering, nog

wel aet diepe damwanden, is de duurste vanNederland (f. 265 milioen)'
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Grasduinen, okgober 1998. Special over Amsterdarnse natuur,
- Stadseooloog lvlrtin Melcbers over uede beesten in de hooftIstad,
- Mokrmsmoiste begraafplaas: Huis Te Vraag.
- Het Aesterdame Bos b volwasscn geworden

Paars steunt besluit groei van Schiphol. NRC }landelsblad 19 dec. 1998.
Het kàbirct npeffi eind vo§e,ndlur eea deffiief beshdt over rcrdere groei van Scbi@l op
de luchrbaveq zefofin de Noordzee.
Tot 2010 mg het vliegverkeer op Schiphol groeio naar 600.000 vluchteo De ailieubeweging
noe'nt dit nbt rcatistisch, omdat deze nbt baalbag is binoeq de gestelde milieugenzen De
WD is juist veràeugd over de rEgeÍhg*euze voor \rcÍderc groel maar twijÈh ook am de
haalbaabeid binnen de of,lruoornen

De Smient (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) Ír. 11,
december 1998.
- RecÍEaÉieschap Spaarowoude stopt metjagea
- Natuurontwikteling PEN-eilaod oader de rraat. Hst restereade rietmoeras zal rtrdwijnen eo
daaroee Baaraman, Blauwborst en lVaterral. De p,rojectgroep lJmeer is bereid tot aaogepaste
uiFoering \rao hst onfwiktelingsplan
- §chi&l gad proef nemen aet sqhaal graslan( om aatel&e[fiheid voor grotere soorten
(en hun aecbo| te ve(eideren

Stadsdeel Buitenveldert Arrstelpark - Amsterdarn Een strategie
v€rnieuning. Amst€rdam, s€ptember 1989.

voor

III. Regionale vogeltijdschriften

Boomblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. 10 rr. 5, okt.
en nr. 6, decernber 1998.
- Stormvogels grafuer voor Zuidpoolmilieu Eén der bio-irdicatorelr voor eflectetr van
industuiëh lÍillvangst rond de Zuidpool
- Knobbelzcaom elegame lastpakkeo. Ondenoeker B. Etrbinge oodenoekt mogelifrtreden tot
stopretting aftchot. Per jaar worden in Noord- en Z.Holland 1500 amneir afgeschoten van de
populatie vaa 6000 ex (=25%).

De Duinsng (Yogelclub Katw§k) l3e jrg. nr. 3, december 1998.
- Podische Meeuw nieuw voor Katwijk Op 7 nov. '98 werd een elr vatr deze oosteli$e
GeeSootmeeuw opgemrkt op het snand (net foto en beschr.). Na bet broedseizoe,n
vospreilen ze zich vanuit het Zw. en Kasp. Zeegebied westwaarts tot in lerlaad.
- Wel eu wee ran KL Phvienen Artikel nsnoreert de Plevi€reostudies door J. Wattes in het
\lr.Ilavengebied Qi Amterdam
- Bertfreide op de scbop. Heririching rao KatwiSse duinpn t.b.v. eetr rrer naturulijk
vochtige dutt. Eeo aadal soorteo die geprofiteerd hebben van de oonaturulijke
w*uwimingrylassen anllen hiorrrdoor verdwloeu
- T,woogdÉerouvoor de Katdikse hst. Mogelile waraeming van een mmetje Orka op 14
juli 1998.
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- veldwaamemingen. Ïotaal 2l Zw. ooievaars augJsept. Ia sePt. eniEe cr. Kbuwiereg

Draaihalzeo em Ortolaoen Kleioe Ylicgenvanger op 25 sept. (3e voor Ksts'!B), Crt'

Zlveneiger op 3 olr. Goede Houtduivedrek over Puinboop t6/19 okt.: 1650 ex Biad okt. 3

Stormvogetjes.

Ficeduta (Twentse Vogelwerkgroep) jrg.27 m. 3, september 1998.
- Biddende WieletralÉo Een half ur:r lang woden twee boveo open ternein biddeode vogels

waagenoren, iage,Dd op nrpsen in plipestrootie. Op een oppeÍvlakte rao 85 ba Bursermd
werde,n 9 z. Vblewalen gehoord-

- vergelifing van 3 topklasse teb§cop€Nl Kowq §wa3ov*i €o Leica (van f 300G3700). De

voorkeur hceft deKoua
- Vfaarneoingeo Woudaap te Easchede op l-8, 3 rn Nometje al begin sept.

Engbertsdijksev«rec Ba.hs van p. Oevedopers Vriezenveeo, nedio juni

Ficedulq (Twontse Vogelwerkgroep) jrg. 27 w.4, december 1998.

- Fenologie 1998, Tien zeer woege aarkomsten, w.o. Scholekster op 2l jao, Turelugr eu

Roodborsttapuit op 12 febr., G€k. RoodstaaÍt en Zwartkop op 12 rrrt., Koekoek op 13 mL,
Porseleinhoen I apri[ Sponrogel 15 april en Kwartel 27 april, Nachtzualuw 12 mei.

- Waamemiagen inTwede. Adulte Reuzensemoet juY. bii AtDeh medb sept., 4e geval voor
Twente.

rïÍir (vWG Zuid Kememaland) ïe.3a m. 3 oktober 1998.
- De lagverwache AviÉtma Vogels in bet lmdschap nan Zuid-Keremrland en de

Haarlmmeed is uit! Ifij kost 50 piek-

-'Rioge$ltat€rl Vinke'nbaao C. van Lemcp 1997. Vooral rrcel zangvogels gevaogen Ínet

mistn*ten (a500). Ook I Ruigpootbuizerd.
- Interview met Tom van Spaoje, rcgehinger op de ringbean in de AW-duineo Vertelt orrcr

h* continrr-ringe4roject mn SOVON.
- Steppenkievit in de Veree,nigde Binnerpolder. Otrtdékt op 25.iuni 98 (hop IaoS daar aP),

bleef tot 17 aug. Dit is hct 34e geval voor Nederland totaal in W'Europa rneer dqn 100.

Waarschijnliik telÍ<en re mee rnet Kieviten uit de voormalige USSR
- Vogehraamemingeo iu Z.Kennemerland, O.nr" Biir.reter l0 mei Kennemerduiren,

Roodpootvalk 165 AW-duinÉo, Waterrietzanger vegst 3-8 en §penrorgrasmus 6 vangster

AWduin€n l1 aug. tot 31 okt. Poehuiter op 8 aug. in de HekslootpoHcr.

f'rfiÍ (VWG ZuidKememerland) jrg34 nr. 4 december 1998.
- Watervogels en rooftogels 1998, medio jao 1998. Biha 360 Dtbteenshandlopers en slechs

17 Paarse Stradlopers. lvfirder Sperwers.
- Een leveo sameo tusseNr de vogcls: Freek en Truus Bloem. Zii richren tezzm;a sef Th"

Befterman e,n R Kofoan in l95t de VWG ÍIaadem op' en oÍgani§eerden de eerste

siumttaanteUlngen ir Nederhnd \ra! Kop€rwiekenfrek.
- Kleinste Jagers langs de Z.Kememerlandse kust. Van een weroldpopulatÈ van erkele 10.0(D

tot 100.000 vogels is deze soort 26x larrgs de KeroemeÍse kus gezkn (le eeo voodst

2V9-1919,2e pas in 1960). Topjaar is 1998 ret 5 er Doortrekperiode is van 4e week aug.

tot eind okt. Populatie schommelt met Leotntngeostand.
- Vogelwaamemingen in Z.Kennqerland. Tot 9 Stormvogehjes op 3l okt. bli de Zuidpier.

Totaal 6 Grauwe en I Rosse Fraqiopoot Kennemermeer au&-nov. Ook de eerste Poatische
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Meeuw voor deze rcgio op 9 okt. plus claim vaa Bahische (kl.) lvlmteloeeuw eind sep.; 3

Roodkeelpbpers eotot 50 Strandleeuwcriken Kennemermeer. 7 Gr. Piepers, m.n Parnassia-

De Graspieper (Sanenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 18e jrg. m.
3, decmber 1998.
- Zwawo, en ganzeo in de winter 1997-98. N.Holland steeds belangrlfter voor Kl. Zwarea
(mor X100, ruim, 9/o van de populatie). Rond 10.@0 Kolg;anzen, ma.x 65fi)
Toendraiegana (oauweliflrs Taiga's). Ruim I1.000 Rotganzn (mv.). In Waterland werden
oax 12@ Or. Ganzen geteld (nov,), Dwergganzen werden daar waargenometr op 29 nov. en
2 op 2l jmuari 98. In febr. een Roodhalsgans. Van het toeremend bel.ng vao Waterland voot
Brandganzen (3600 op 10 jao'99) wordt nog geen meEirg gemaalit.
- DeF'bra enFannawet komt eraao
- De Bombe§levier als broedtrcgel in N.Holland" Totaal 8&90 p., wv. 3l p. Texel In onze
regb 4 p,; 2 p. fdoom, I p. IJburg en teo N. vaa Aosterdam I p. bii A7.
. Het wondcrbaarlijkc broedseizoen vao de Grutto. Exneem rroeg begin, €ind ÍIaaÍ €erste

legsels. Op 16 apÍil eerste jongen, een record voor lVaterland- Redelijk succewol
br,oedseizoen, doot spreiding van uaai-astiviteil
- De Du,togstern als inzet vao militaire oefeningen op Texel, Mnimaal 108 p, op Te:<el in
199E, oet 100.120 uÍgevl jongen 37 p. zataa in de Shrfter, I p. bij Ottersaal, 35 p. bii de
Cocksdorp ea 2l p op de llors (net gered voor militaire destructb).
- Biizondere uaarremingenrei-aug. 1998. Op I april al 636 Us[ Gndto's te Den Oever. Zoh
50 Visarenden op voorjaarsne§ de helft over Texel Medio aei een Breedbekstrandloper en
een Terekrtiter te Den Oever, Steppenvorkstaartpevio op Tore[ alwaar ook een K[
Bugeaeester op 17 aei Zes Wïtwangstems aen de VoorsetreÍ op 29 reL Een Aziatisctrc
CroudplevieÍ h de Pdten 2e bE juli Totaal 7 Blieneters. Citroe, kwik bij de Cochdorp op l0
oei Medb juni een KL Klapekster in de Muy (6e voor Texe[).

De Granrc Ganr (Vogel- en oat§.nwacht Zuid.Flevoland) jrg. 14 nr. 3,
noveÍnbeÍ 1998 (met kleuenfoto).
- Broedresuhaten 1998 rogels in F1evoland. I p. Geoorde Flnrt in OVP, 77 p. Lepelaars in
geli@mige plassen en 73 p. OVP. Naar schatting broeden pr co. 50 p. Haviken in Flevoland.
Daartegenover ziin er slechts 4 nesteNr van Sperwers en 2 temitoria vaa Boomvalk bekend. I
tcrritorinm van Kwartelkoning en zoh 8 r,m Kwartel 12 p. KhÍeo, m\0,12 p. Kl Pbvier en 2
p.Wub.3 p, Warcrsnipeninha trkomsloopa*. 3 p. Zwartkopmeeuwen (Houtib, Eemeer
en St. Brug). In AÍoere 5-6 p. Gierzwaluwe,n tegen l0 in Letystad Ruim 170
Huiszwaluwnesteo getell eo 186 lan Oevennvaluw. 2 p. Tapuit en I p. RoodborsttapuÍ;
slechÍs 2 p. Crcte Karekiet en 3 nesten vaa Bultetoees. 5 p. Grauwe Klauwier
(tlorsernoll/Torenvakweg). Ravm broedden in het Roggebotzaodbos eo in het Larseóos bij
Naurpark lehstad. Langs bet Trekvogelpad weer eer terïitorftrm van Roodmrs.
- Zlvoreigers In Flevolmd. L4ar 7 Gr. Zilverreigers m 1992; in 1995 kqmmen 5 p. tot
hoedente4en I h l99l ea 2 in 1994.
- Avihloa Flevoland" Op 17 sept. I Stormrrogehje €q 3 Vaatjes waargenomn, en juv.
Vort$aartrseuw op Oostvaardersdifl< 15 sept. Op l8 aug. cen Waferrietzanger gewngen in
Iladerbroek. Langs de OVD ee.n §iberische §iftjaf op l8 okt.
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De Gratme Gors (Avifruna Groningsl) jrg. 26 w.3, september 1998.
- De Kerkuil en de Kcrkuilenwerkgroep GroningenVaa 10-20 p. in jaren '80 raar 

'10 
p. in

1989. Medio jaren 90 schomph de stand rond 68-55 p. Broedsucces in 1996 was 3,2 i. per

*rccewolpaar, in 1997 3,4 jongeo
- Inventarisatie rran Kluut plevierea, reeuwen en stems in prov, Groningea Kluut met I73l
p. nin of rer stabiet evenals de Kl Plevior ret 36 p., Hi li:be toenme van Bontbek (31 p.)
en Strandplevfrr (t p.). De Dwergrnceutn, broedt nr jaarlijksop de kweEer van de W€§tpolder

of van de Juliampoldo (1996: I p.). In 199GlD8 mhhkteo inc. broedgevallen van
Zwar&opmeeuw. 14,4 p. Noordse Sterr+ ee,r l5$u6 toerame. 8 p. Durcrgsterns inDeEijt 30
p. Zw. §terns di Stadskanaat
- CrÍoningsg fiets en bus hg daf winnende team haalt I28 soorteo; totaal we.tdelr 137 soorten

gezien, w.o. Stelt*luut em Porseleinboen, Kuifleeuwerik eo Builetoees. In dere Gr. Gors ook
een foto van parende Stetkluteq Iauwersmeer 23.5.98,eo znrcmnd Porseleirboen 1.6.98.

Waamerningeo Klein Waterboen op 30 mei in l"auwermeer, en een Kleias Wat€Íhoen bii
Beerta, In het Oldambt 135 territoria van Kwartelkoning. Veel lJslaodse Gn$to's tot ma:<, 148

medio april (korte snelle doorhek tuss€tr 5 april en 20 ryril). Op 6 juni een Alpengierzwaluw,
niedwe? soort rroor de provincie (eerste in 1824 te Watfrm, vgl, Brouwer, Ardea 35: 236),

Een Roodstuitzwaluw op 14 mei. Een Russische Gele Kvvik beema' op 9 mei Voods
Waterspreeuw, Krekelzanger en Raaf

De Grauwe Gors (AvifrtnraGroningen) jrg.26w.4, december 1998.
- Het lrÍdschrÍtstyD€nlnoirct. Ondeuoek nar band tussenvogels elr voor&eruslandsc@.
- Eftcten wn bebeer en predatie op weidevogelpopulaties. Nestbeecbrmirg ea

rehthnotabeheer lellen tot stóieb Grrrttostand"
- lvaamemingen 3 Eu. Ftamingo's in de zomer pleistereod in Lauwersmeer; groepje van 3
Zwarte Ibisseir op 17 seÉ. bii Adorp (een *and }ater op Torel); max ging het om 7 oc (vgl.

DB 20, 6: 316). Medio juli ecn Kleire Geelpootruiter in de lanrwers, dageli}a daar Gr.
Fraqiepoten" In de 3e w. augustus een Huishaai in de Kollumerwaard en eeu maard larer bii
Winsrm (zienne soort voor Groningen).

De Grutter (Vogelbeschermingswasht Zaarrste ek) 22e jtg. nr. 4, december 1998.

' Raven brengeojongen groot buiteo Vcluwe. 1 succewol p. Roggebotzaod, Flevoland. Op de

Veluwe leveo inmiddels 600 o<. wv. 100 paar met wisselend succes broedeo
- Ktrte,oinveltaÍisatie in de Tamstreek l9E. Iv§n of meer stabiel op J 36 p. Beste qpot is M
'Wormer- enJiWeweHnet 13 p.
- Huiszwatnreoinventaisatie 1998. Stand in 2e bn j{€rl negemig ligt zo'n 50% hoger dan in
le helft jaren'90. Nu 2@ p.

- Velduaanemingen ftbr.-nov. 98, De Witstaartkievit keerde in september ruim &ie weken
terug in de Assendeher ZuidpoHer. In ht Wes{iderveld rrerbleef ruim een week eeir Gr.
Zherreiger. Frn hte Gekraagde F.oodstaat op 16 ol*ober.

de Í*uisbek('IogelwactrtUtecht) jrg. 4l nr. 5, november 1998.
- Niet-broedende vogels vau dc Leusderheide. Over seizoensverloop vaa soortemiftdonr.

Meerkoet (Milieu- en Natuurfederatie Wierhaven) 1998 nr. 4, november 1998.
- De Zekoet langs de Meriuger kust. Tot max 2l ex. in een groep, m.n. in december en
januari Leveod wordeo ze minder gezien-
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- Waarne,mingen lc en 2e krrartaal 1998. Verrel& o.m. Sporeokievit I l-l eo Rotsmus medio
mt., zondcr nader comm€ntaaÍ. eerste helft april een Zw. Rotgans. Kleine Vliegenvanger half
mei-halfjuni. 3elzle week rei een Terehuiter en 2 B[ieneters.

De Mouik ('llsl G Rijk van Nijmege'n e.o.) jÍ9. 24 w. 3, december 1998.
- Roodstuitzwaluw op de Bisonbaai (bco?), 19 ryÍil 198. Drie uur la.g waa te remen, o.m.
in zit op prikkeldraad.
- Bladkodng en Taigaboon&ruiper op terrein rm de Katb, Uaiversiteit 14 oktobr. Eerste
gevalvan BWkoningvoor deze regio.
' Broedyogels op de Mokerheide en Sbt.Jaosberg. 72 soorten broedend vastgesteld, w.o. 37
p, Vuurgoudhaa", I I p. Kt Bode Specht en I p. §iis, 9 soorten verdwenen, w.o. Boomvalk,
Nachtamluw, Uwogef Gr. Geb Kwft en Gr. Khuwier.

Nieuwbrief SOVON District l0 en Werkgroep Vogelinventarisatie Ubecht nr.2,
oktober 1998.
- Z.eldzarc broedvogcls en kolonierngels in de prov. Utrech 1998. la 1997-98 broedden t55
p, Purperreigers, w.o, 1 p. in de Botshol Het aantal Roeken bleef min of meer stabiel, ook te
Abcoude. De Owerzwaluw de€d gestaag toe, tot m'o 550 nesteD, een toeoaíÍrc v,u 40o/o

t.o.v. I97. Er uas een broedpoging vao L€pelae b d€ Botshot ln de prov. Utrecht weÍdeo in
198 3 territoria van Woudaap vastgestel4 tegen 0 wn Roerdory. Rui@ 20 p. Br- Kiek, In
het O. Vechtplassengebied 150 p. Gr. Karekiet. Totaal 5 p. Crrauwe GorzeÍL wv. 3 in de
Inpikerwaard. Io 1998 slechts 4 territoria va Kwartelkoning, tegen 22 b 1997 .

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 17 nr. 5, rmvember 1998.
- §feidevogelbescherming in 1998 op Texel. Artikel venneldt verstoring van weidevogels door
grar*rdreganwn-
- Mioaea rmgen Kriti:k op visie un Emst Poort€Í tegeNr hevelviryossages t.b.v. LepelaaÍs.
- Waamemiogen op Torel sept-okt. 1998. In sept. l4 Vlerend€tr- Medio sept. Blonde Ruiter,

Bergfluiter, Dwerggorq Kortteenleeuwerik en weer een Poelsnip. Totaal 14

Draaibalzen Op 27 sept. al een Witbuihotgds op Zeeburg. Eid sept. een Wboogeend. Eea
Siberi;*he Booryieper op llll2 olrt.. Op l7 okt. 3 Zwarte Ibissen bli Den Hoorn

SOYON-Nieuws (§OVON Vogelondemoek Nederland) lle jrg. m. 4, december
1998.
- Distictsnieuws, h 1998 in Flevolaod 40 tenitoria \ao Roerdory (29 in OVP), 7 van
Witbandkruisbelq 6 van ZwartLopreeuw.
Op Goeree nFm de Visdievenlkolonie op de §cheelhoek toe van 3 p. in 1996 naar >1500 p, in
198. Dwog$erns namen hior toe van 2 p. ou 40 p. In de Hoekse Waard werden 6
Kwartelkoningen aangetroffen-
- PuotTraosectTelingen dec, 1997. Met speciale aandacht voor Groene Specht, die zioh
langzeam ygs s6eDgs 1tint€rs herstelt.
- Drijfvereu tnt€rvifl ret Jelle \ao Dijk (SOVON, CVZ, Limosa, Natuuryer. Noordwiik
eru'1.7a in nov. 196l de eerste Koereiger voor Nederlmd, die echer als escape-.verdacht is
aftewezen (vgl. Lirnosa 35: l5l-154, Dutch Birding 2O 4: 166).
- Slec.htvalken terug uit diep dat Verviorvoudiging ran Scandiravisphe populatie tot 275-355
p. (1991). Toename pbisteraars vooral in W. Nededaod (noordeLjke Deta, OVP, Zaasheek).
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- À,tidwintertelliqg wan natervogels h NededaDd in Fn' 1998. O"m. 6 Grote en l0 Kbine
Zihrcneigers vastgesteld, el m4" 22 Roerdoryer- Biina 570.000 Smieqt€o (mx > 650.000
in 1 995), m I 500 Nometjes tegen 9300 in de srcnge winter I 997.
- Z.eldz^íE boedrcgels in 199E. Terminge 550 terdoria wn Kwutelkoning. Z*a I p.
Wotdaap eo 7-9 p. KL Zihrcmeiger. 2 brodpogingpo rra Koereiger (looo?); 8 p. Gr. Klauwisr
inFlevol*xr cn 160 ioDnede" 1-3 p. Zwute Wouwen bmeddeo, alsook 1-2 p. noodhatgfrnrt.
llc. hoedg$ralh van Rode Wornr, Graszanger, elr Cettfs Z.rya. Yn de alide$tc
Opheusqottogel eo Bergffuiter broodden 2-3 p. Op Ltu 12 hcaties hosdvodactde
Witbmdkruisbekken, e,n I succewol p. Gr. Iftrisbelc Itr 1998 opnÈuw hoedgaral rrn
ttuislrraai (l j.; vgt DB 2O 6: 291.295). De Maastrbhtse Oeboes hadd€n 4.ionSen; tn Llmturg
it-5 p. M Bofte Specht. Ia prov. Utrecht een gsmengd p. Struik- x Borietzanger. 7 p.
Dwefgmeewen in het Waddengetried; minimaal l0 p. Gr. lv{antetoeeuw. fgpetster staat op
uitsterrren In Flevoland ó p. Gr. Kiek en 20 ia O.Grcningeo" Er vlogea 8 jongo §hchtralken
uit van 5 p. (1,6 j. per paar). Nu al70 p. Kortsoarclboomlmripers in Zuid-Limhry.

De Steenloper (Vogelwe*groep Den Helder) 16e jrg. m. 85, zomer 1998.
- Zeehektelingen te Huidunen lD7. Yooral eenden o zaagbekken wordeu behandeld.

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helder) l6e jry rr. 86, oktober 1998.
- Eerste ulaaroemtng€n 1998. Fitis op 4 part en Huiszrrafuw op29 retr,t,
- Huisz$raluweme[ing. Al &b jaar gaat de *and in de regio Den Helder vooruit.
- Een Swirhoe's Stormvogctje \rcor de lcust Ui Huiedufun, ll jrdi l99E. Dwaalgas uit «te

RodeZee db ook op de Noordzee voorkod.

De Strandloper §erenigiÍrg voor Natur- en Vogelbescherming Noordwijk) 30e
jrg. m. 4, dece,mber 1998.
- Nieu§/s uit de AIM[), Op 20 aug. l99E werd een Woudaapje geringd door H
vogehingstatioo" Tweede waaroeming voor dit gebied" m le inl972,
- Veldwaanemingo" Vroege Bonte Kmai op 22 september.

De Tohkeling (Werkgroep Roofvogels Nederland) jrg. 6 nr. 3, najaar 1998.
- GedÍag van gezenderde jorge Weqpendief na rrijl*ing utt asiel Zeer ortensieve
gedragsrtudie ran opgroeieode vogel Niet toemllig was de vogel verzot op zoetige
fruitsooÍen- Veel aaodash voor gedrag Si regen, etr tiidens prooizoekeu
- NesthabíEt en broe&esultateo van Drertse Boomvalke,n De veronderstelde afraoe i§
moge{ik een spreiding van territoria over eetr groteÍ areaal culturnlad.
- Recede roofvogelliteratuur. Met infor:ratie over dc 5 Slechtvslkbroedsels in Nederhnd
1998: Limhag 2x 3 j.; Groningen: I j. uisevl; Nlimegenl j. uitgsvt; N8raboff: dshr}Í b
eimse.

De Trtngiaan (Tringa, VWG Schagen) 2le jrg. nr. 5, november 1998.
- Resuttaten weidwogelbesckrning I 998.

De Tringiam (TÍinga, VWG §chagen) 21e jrg. m. 6, december 1998.
- Huiszwaluviemnderaek 1998. Staad b 2570 rrcrbeterd Lo.v. eerse helft jareu oegentig Nu
zo'n 250 p. Topspot is t zaad (80 p).
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- Alledaagse vogels: de Kolgans. Het 4antal b,roedparen in ons land was in 1994 46' Jaadijks

worden er 20.-60.000 geschoteo

Vogelnieuws (VogelbeschermingNederland) I le jrg. nr. 5, november 1998.

ïbrmanumer Wetlaíds. Met porEetteo van oozc Wetlaodrrachte'ts.

- Voedse$roblemen voor Zwarte Zpe-eeilen langs de kust. Werden vsrdreven door

sóelpenvisserli. De kustzoae is steeds rper h* stÈ&ind van het milieubeleid.

De Winterkontng (VWG Casticum) jrg. 33 r. 4, jamari 1999.

- RoofrogelinveCIarisatie 1998. In de N.Hollandse duinre§e.rvaat 16 p' Sperwers,

22 p. Hav&eD, 30 p. Butzerd 2 p. Wesperdiet 6 p' Boomvalk (wv slechts één succewol) eo 5

p. Torenvalk. Ilavik eu Buizerd rcora Bog toe, Sp€rwcr is stabid
- actualiteiten rond vogels in Spaoie. In de Spaanse Bren*n broeden in 1997 58 p.

L@ergiÉre4 €€Nt 57o toemm.Eeir derde rnn het aantal paren bestaat uit tÍio's. In 1998 was

er ec,t laag broedsrcces, ea iong per drb Paar. Er kod eeo heÍiffiuctbproject voor

Knobbelrrcerko€t. Ook de Purperkoet komt terug (aao de Costa Blaaca' Ebrodelt4 Ca§tillië).

In Tnrjillo bevindt zich de grootste Spaanse kolonie Kleinp Torenvalken: 100-125 P' h de

Aragonese Pyreneeën z[[mg slechs 2 p. Ifuvikarend.

fV. Ontvengen rapporten en sndere meterialen

F. Dieteren (vakgroep geschiedenis Univ. Utecht), Vogels en vrurweíL Over de

relatie tussen rnotntenbeweging en vogelbeschenming om§trel§ 1900. Historica

novembeÍ 199& p. 3-5.
Deze troaod bestaat de Noderlandse Vogelbescherming 100 jaar. Eind vorige eeu$, ontstoDd

uit de Bond teÍ Bestrilling eener Gruwelmode (opger. 1892) de Nederlandscbe Verceniging

tot Beschermi4g van Vogels (1t99). Dezc begon als een actiegrocp ran 5 adeliflte daoas teg§n

de vogelverenhoedemode (vgt Voor onre damesi l5 okt. 1892); daarvoor werden o-o-
zilverreiger-kolonbs eir kohikis levend geviH. De Bond stelde zich ten doel op

uouwe[ike wijze en geinspireerd door rnede[iden dit oaatscbappe§k kwaad op te lossen,

door rnouwen op tc roepetr niet aro.derr. mode mec te doem" Begin 1t99 gaat de Bond op b
de Nederlandsche Vereeuigirg tot Beskrming rlat Vogel§, db gad iiveren voor

vogelbescheming bij we. Be*ond de Vereniging aamanke[ft aog voor 807o uit vrouwen, na

de eeuw nameo de grote rnanren van de mturnbescherming d6 zrak over en d+feminiseerde

Vogelbescherming in rap teryo. Auteur wiit dit aao een verlegging van de koets, van buter
een anti-gruwelmodebeweging naar een strategi? van wetenschappeliik'omithologisch
geinspireerde vogelbesctlerning lengs wetteliike weg.

G. van Duin, Het gezicht van de jarige vogelaars. (Interview met Nico de llaan
van Vogelbeschenning Nederland). Trouw zriterdagz3 iaflariri 1999 p.2.
De vereniging groeide in buderd jaar van t1@0 leden a'no 1899 aaar 100.000 nu. Onze

hartelijke &licitaties.

G. van Duin, De \respendief sprong gewoon op mijn knie'. Interview met

roofrogelonderzoeker Rob Biilsma. Trouw 30 okl 1998 p. 2.

43



De Gíerzwqhw 37 (1999), nr. I

Met mr al het 6e in de opoerkelijke reeks interviews door Guus van Duin Eet ratiooale

veklomithobgen groeit eelrmoob truadeL B$lsma lreeg voor al ziin inspamingen de Gotden

Wiryel" B€gr&rt zelf niet waaÍom' maar wqi wel En zeer verdiend! Onze felicitaties' Graag

ontvangenwii bt juryrrypor! t.b.v. de Heimaos & Ïhijssebibliotbeek.

A.J. van Diik, e.l. Boele, D. Zoetebier & & R. Meiier, Kolonievogels en

zsldr.zme bmedvogels in 1996. Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek

Nederland"
Idtedele Uoeagemlten waren er in 1996 vao Z$arte Wouw (2e geval), e,lr mogelifi van

Uftwugstero, Ruigpootufl, Noordse Nachtegaal en Notenlrraker (@aÍt-medio apÍil
Nog I p. ftolaan, Roodbalstnrt en K@kser. Er wmen 2 teir. vao

Sunikietzaogsr, Iftekelzanger, Orpheuspotvogel Oeboe, Hop (l a), Dwergmeeuw, Gr. en

Kt Zitverreiger en B. Strandloper. Er broeddeo 3 p. Waaierst artzanS€rs5 Brilduikers en

Geelpootmearwen, T.r. l-6 p. Grote lvÍuteheeuw. Er broedden 7 p. Woudaapjes en 5 p.

Kwakken (2 nestvoadstm). lv{aat lieÈt 7 terr. van Klein en 5 van Kleiost Waterhoeo Het

aartal broedpaten Raveo steeg tot 108. Er broetlden biina 2000 p' Noordse Stems en 460 p.

Dwergstems Het asntal b,roedp. Zwartkop,nreeuwen bereikte een record: 326 parea Ï.g.v. de

droogte req. de shenge winter waren er lagere nanrallen Geoorde Fuut (-4070) eu

Porseleinboen, Blauwe Rciger e,n Uwogel G75%). Territoriaal maar (nog) niet hoedead
wsen SlaogenarcDd, Middelste Borte §pecht en Huislaaai

KJ. Eipnhuis, Etymologische shrdieen nr-b.t" oude vogelnameÍL
Kbas Eigenhds and twoe aieuwe uitdraaien van z[in omithologiecbtaalhmdige proiect:
- Paapjet/mPoep (: Fries rrco,r Meerkoet enZ.Vlaams voor Steënrril).

- Rotskear ímSmidje.
\[re zien uit mar eeo idegrab pólioatie vn &zr hoog$-irreressde studie nac de wortels

vanonre vogehamgeving.

M. S. Robb, An Audio Guide to Crossbills (Loxia) in the Netherlands. Eigen

CD-uitgave, najaar 1998.

M.S. Robb, Categories of Crossbill vocalisations.
Overzicht vao opmrmÉn van I«uisbek en Wittnn«lkruisbek, gemaakt h Nederland. Een

diepgaande publicatie is in voortereiding.

Bwenstadnde regionale vogeltijdschrifien circuleren in een leesmap, wcuwoor
men zich kan opgeven bij Henk de Groot, tel. 6414014; op werkdagen ziin ze te

raadpbgen in de Plantagebibliotheek, Plantage Middenloan 45.

Het wchief van de Vogelwerkgroep Amsterdan ontvangt graag rapPortages,

schivalia, foto-documentatie en elders verschenen publicaties n"b.t. vogels m
vogelgebieden in en om Amsterdam. Het is op afsproak te raadplegen bii Ruud
l4ek, Spaistraat 302, l0I2 YXAmsterdan, te|. 6279024.
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vtt.at hoel nètinvcl za rzderyan,.erntg.
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H@d tM d víh aèt fitrre.la Sanec.ine
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tu&uilhtu!.'

Illustatie uiu F. Dieteren (vakgroep goschiedenis Univ. Utecht), Vogels en

vïouwen Over de relatie tussen rnouwenbeweging en vogehescberming
omstreeks 1900
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