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Verenigingsnteuws
Ellen de Bruin

Vanaf heden heeft de samenstelling van de redactie een ingrijpende wijziging
ondergaan. Paul Marcus heeft besloten uit de redactie te stappen en zich volledig
op de waarnemingenrubriek te storten. Mark Kuiper; het enige oud-redactielid,
en Remco Daalder nemen de inhoudelijke redactie voor hun rekening.
Edwin Leijen en Robert Heemskerk
hebben veel kennis en geavanceerde
technieken in huis waarmee het
uiterlijk van De Gierzwaluw nog meer
een eigen gezicht kan krijgen en
bijvoorbeeld de weergave van
fotomateriaal kan worden verbeterd.
(Voor reacties, bel: 020 662 61 63 of mail: rob@frw.uva.nl).
Van hieruit wens ik, namens het bestuur, de redactie veel succes en bedank ik
Paul voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Het secretariaat van de VWGA heeft het plan opgezet om naast de aan-
kondigingen in De Gierzwalurar - de leden door middel van electronische post
te wijzen op aankomende activiteiten zoals excursies en lezingen. Ook andere
informatie, bijvoorbeeld interessante verslagen vanaf het lnternet, kan zo
verspreid worden.
Mail .le adres naar: e.de.bruin@coss.nl. 5

Ellen de Bruin

Dertien leden zijn present op de ledenvergadering
van dinsdag 23 maart 1999.
Eerst worden notulen en jaarverslag besproken. Da
volgt een toelichting op het ter plaatse uitgedeelde financiële verslag van 1998.
Er is sprake van een tekort, dat met name wordt veroorzaakt door het relatief
dure jubileumnummer; de uitgave van vijf i,p.v. vier Gierzwaluw-nummers in één
jaar (inclusief het jubileumnummer) en de videobanden voor monitoring van het
broedende Sperwerpaar aan de Herengracht.
Uit de begroting blijkt dat bij normale exploitatie van de vereniging, d.w.z. het
voeren van de reguliere activiteiten, een nadelig saldo zal resteren. Of we vinden
subsidiegevers, bijvoorbeeld voor het archief, of de contributie zal t.z.t. omhoog
9aan.
In de kascommissie voor 1999 nemen Peter Scholten en Jos Brouwer plaats.

Voor wat betreft de plannen voor 1999 heeft het bestuur besloten - na het
drukke jubileumjaar - er een rustig jaar van te maken. Prioriteit wordt gegeven
aan de zorg voor continurïeit van ledenaantal en activiteiten. Daarnaast zullen
subsidiemogelijkheden worden onderzocht.
ïen aanzien van het veldwerk vindt uitbreiding van onderzoek plaats; zowel in
het Amstelpark als in de Hortus botanicus zal monitoring van vogels plaats gaan
vinden.

Ruud Vlek zoekt een openbare instelling waarin ons archief, dat zich nu in zijn
huis bevindt, ondergebracht kan worden. Nu de Heijmans- en Thijssestichting
heeft laten weten daarvoor geen ruimte ter beschikking te hebben wordt

n
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gedacht aan de Gemeentelijk Archiefdienst aan de Amsteldijk.
Van het archief is een index aanwezig tot 1991 , welke dus aanvulling behoeft.
Wie wil helpen zo'n geactualiseerde index samen te stellen, melde zich (met of
zonder computer) bij de archivaris.

Van het oorspronkelijke plan om elke twee weken een excursie te houden op een
vaste plek is niet veel over. De inspanning en verplichting wordt voor
excursieleiders te zwaar. Bovendien wordt het bezoeken van altijd hetzelfde
gebied al gauw eentonig. Jip Louwe Kooijmans heeft een voorstel voor
driewekelijkse excursies uitgewerkt,
lndien vier interessante vogelgebieden elk om de drie weken worden bezocht -
buiten de vakantiemaanden om (uli, augustus, december) - zijn er vier gidsen
nodig (één per gebied) die zich slechts drie ochtenden per jaar (van 8 tot 12

uur) beschikbaar dienen te stellen.
Naast joop Stam, die Frankendael voor zijn rekening wil nemen, zijn er dan nog
drie andere excursie-leiders nodig. Wie wat actiever in de vereniging wil worden
en het leuk lijkt hieraan mee te werken, neemt contact op met het secretariaat.

J. Haakman r Normandie 12 o 3524 RK Utrecht . 030-23591 75
E Klaasen o Sarphatistraat 191/3 r 1018 GH Amsterdam . 020'7769O97
B. de Lange onbekend

Overf eden c A.W. van der Horst Van Suchtelen
o vd Haarestraat 25 o '1058 GP Amsterdam 020-6190548

Adr esw ij zigingen ö' wijzigingen
in het Ledenbestand
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j konijnen 6 een egeltje Franrie Haakman

Uit het dagboek van een juveniele vogelaarster.
Zondag 8 november 11.00 uur Lepelaarsplassen. Ik ben alleen. "Heb je 'um gezien?" "Um wat"
"Een parelduiker." 2 mannelijke vogelaars - 3 lagen kleding, I auto, flinke kijkers - wijzen naar het

Markermeer.

Enthousiast sprint ik tussen het aanstormend verkeer naar de overkant. Grote groepen kieviten,
kuif-, tafel- en andere eenden,2 vliegende brilduikers, mooie dikbuikige stormmeeuwen, maar

geen parelduiker. Wat ik had moeten zien, blijkt als ik later Thiemet'Welke vogel is dat'erop

nasla: geen kleurrijk beest als een parel, maar een grote, bruine fuut.

Eerst maar eens koffie bij het Informatiecentrum van

Staatsbosbeheer en een praatje aan gaan met de beheerder. Of er

een nieuwe telescoop komt, nadat de vorige door een bezoeker is

meegenomen. Ach ja, hij mist hem ook. Het is toch uniek om in
de behaaglijke warmte onder het genot van een kopje koffie een

roerdomp aan de overkant van de plas te spotten.

Het logboek vermeldt vele bijzondere roofrogels en weemde

duikers, maar ook zag iemand 3 konijnen en Elise en haar

moeder zagen een egeltje de weg oversteken.

Goed ingepakt op weg. Kwebbelend echtpaarvolgt,

veilig gevoel.3 dito mannen turen vergenoegd in het

naar baardmannetjes. Ik tuur mee en probeer hun
geluid te onthouden. Kwebbelend echtpaar passeert.

Vanaf de brug zie ik een aantal vogeltjes in een

struik, die moet ik maar eens van dichter bij
bekijken. Kwebbelend echtpaarvoor mij stokt op

de brug,'wilde'paarden op het pad. Ze keren terug, toch maar gevaarlijk die nieuwe natuur. Ik
ben niet bang, tenminste niet voor paarden. Ik sla linksaf, maar de vogels zijn intussen gevlogen

en ik keer weer om.

Een doorgewinterde vogelaar laveertzich omzichtig tussen de paarden door, tot hij veilg acher het

hek staat en overweegt of hij mij te hulp moet schieten. Ik spreek de paarden vermanend toe "Als
jullie niemand doorlaten wie zal mij dan beschermen?"

Toch ga ik verder naar vogeluitkijk de Zeearend. Buiten een jong gezinnetje kom ik niemand meer

tegen. Welke engerd waag zich hier nu?

In de hut zie ik ver aan de horizon een wiekelende roofuogel. Geen visarend, want na een duik
tussen het riet stijgt hij niet direct op. Waarschijnlijk een buizerd ofbidden grotere valken ook?

Met mijn kijkertje kan ik zover niet zien. Wel veel bergeenden en reëen. Terugkerend besluit ik -
ondanks de dreigende regen - het open terrein op te gaan. Het is stil: geen klapelster ofblauwe
kiekendieven, de koekoeken zijn al lang weg. Geen meerkoet geklemd in de kaken van een vos.

De regen zet larlgzaaÍn door. Ik stop mijn kijker onder mijn jas. Een buizerd glijdt over het veld en

zoekt de beschutting van de bomen. Een stel fazanten vliegt met veel kabaal op. Waarschijnlijk een
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vos. Op het zandpad aangekomen Íekt iets in de lucht mijn aandacht. Een zeearend? Nee, een

vliegtuig.

Maar dan: traag trekt een bruine reigerachtige vogel met opvallend dikke nek op. Nog geen 2

meteÍ van me vandaan. In slow motion verdwijnt hij een stukje verder in het riet. Mijn weg

vervolgend: zingende roodborsten, kijvende merels en vriendelijkbabbelende koolmeesjes. Hun

dag is goed, ondanks de regen. Mijn dag ook. De paarden zijn verdwenen. O ja, de

baardmannetjes. Zijn ze dat? Wedden dat die in de winter geen baard hebben. Hoe moet ik dit
ooit leren!

Terug bij SBB vraag ik de beheerder een zakje tomatensoep. Zal ik? Overmoedig roep ik: "Ik heb

geen telescoop nodig om een roerdomp te zien." Hij kijkt me ongelovig aan en probeert nog

wiendelijk "Het zijn anders zeer schuwe vogels, die zich niet makkdk laten zien". Maar ik
volhard. Ik zie hem denken: "3 konijnen en een egeltje".

Gerard Sc

Ervaringen uitwisselen op de landelijke dag voor
gi er zw aluw e nth o u si a st eli n gen,

Het is zinvol om de activiteiten van de eigen groep te toets€n aan de ervaringen
van anderen, In Amsterdam werken wij aan bekendheid van het aanbrengen van
nestgelegenheid bij renovaties en nieuwbouw met publikaties in de kranten,
voorlichting, lezingen en rondleidingen. Op andere plaatsen is men anders bezig.

Het is goed om te horen hoe de erv'aringen daar zíjn.

Twee bijdragen op deze dag,27 jrni 1998 vond ik opmerkelijk.

Ervaringen bij de Atlantaflat in Velp door Theo Verhoeven.
In de nieuweAtlantaflat werden l0 houtbetonnen ne§tstenen ingemetseld. In 1996

werd de flat opgeleverd. Al snel was er een steen bewoond. De bewoners waren een

paartje boomklevers.
In 1998 werd een start gemaakt met de geluidsbandjes met roepende
gierzwaluwen. Tot dan toe waren er geen gierzwaluwen gezien bij de neststenen.

Vanaf drie juni werd gestart met het afspelen van de geluiden in een neststeen in
de ochtenduren. Het was verrassend, dat er al op vier juni een invliegende
gierzwaluw werd gezien. Na die dag was het rustig; er werden geen vogels gezien.

Men bleef elke oótend posten. De geluiden waren steeds te horen in de ochtend.

L an delijke Gierzw aluw dag
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Op negen juni meldt de IVN-er van der Molen, dat er gierzwaluwen langs de
neststenen vliegen vanaf 7.20 uur. Om 7.30 uur vliegt er een in. Dan is het stil.
Om 8.05 wordt er geroep gehoord uit een van de stenen, Vanaf die dag zijn er
territoriumvluchten. De geluiden via de geluidsband worden na tien juni gestopt.
Dag na dag worden de neststenen bezet.
Op drieëntwintig juni ziet de heer van Veen parende vogels: "Ik zag vier vleugels
en een lichaam! Dat beeld zal ik niet vergeten."
In augustus weten we in Velp of er gebroed is.

Video-opnaffien in een gierzwaluwnestkast door Chris
Mulder in Hengelo,
Chris woont in een laagbouwwijk met aan de gevel vier houten nestkasten,
bevestigd onder de dakgoot. In april gaat hij verhuizen naar de overkant. De
nieuwe bewoner vindt ha goed dat de bewoonde kasten blijven hangen. Op ha
nieuwe adres worden vier nestkasten opgehangen waaronder een type groene

spechtenkast. Een familielid van Chris werkt in de beveiliging. Chris
krijgt van hem een microkamera waarmee infra-rood opnames

gemaakt kunnen worden. Op drie mei ziet Chris een gierzwaluw
aanhaken aan de spechtenkast! De camera wordt op het dak
gemonteerd. De opnames krijgen we op deze landelijke dag te
zien.
We zien een gierzwaluw in de kast. De vogel plukt aan zijn
veertjes en rust verder uit. Het is drie mei. Twee dagen later

zien we twee gierzwaluwen op het nest. Op zes mei zien we
drie gierzwaluwen in de nestkast. We zien er een uitvliegen.

De twee anderen gaan in gevecht. Chris vertelt dat dit
gevecht zeven en een halfuur duurt! We zien de laatste vijf

minuten. De vogels liggen met hun buiken tegen elkaar aan.
De klauwtjes zijn in elkaar gehaakt. Met gesloten ogen pikken de vogels elkaar.
Dan gaat een vogel krijsen. Ze laten elkaar los en liggen nog enige tijd in de
nestkast. Dan vliegt de verliezer uit. Op zes mei zien we twee gierzwaluwen op het
nest, dat verder is uitgebouwd met hooi en veerties. De vogels poetsen elkaar en
liggen rustig op hun nest. Op achttien mei ligt er een ei in het nest, De vogels
rollen het ei in een hoek van de kast. Later zien we, dat dit ei uit de kast wordt
gegooid. Blijkbaar is dit ei door een vreemd vroun'tje gelegd tijdens afirezigheid
van dit paartje.
We zien op eenentwintig mei het vrouwtje een ei leggen. Dit gaat gepaard met de
nodige inspanning. Als het ei er is, wil het mannetje dit bebroeden. Het wouwtje
blijft hemwegduwen.
Op twaalf juni zien we twee kleine jongen. De oudervogels zijn om beurten bij de
jongen. Het invliegen in de kast gaat snel: als een brieí die in de bus glijdt. Op
zeventien juni zijn de jongen groter. We zien het voeren van de jongen. Hierna
zien we de oudervogel de uitwerpselen van de jongen opeten! We zien ook
nachtopnames. Als er bewegingen zijn in de kast, dan gaat de recorder opnemen.
We zien een vogel in de nacht uitvliegen en drie uur later terugkeren. De laatste
opname is op zesentwintig juni gemaakt. De jongen hebben stoppels op vleugels
en lichaam. Het is vrij krap in de kast als beide ouders aanwezig zijn.
Wij zullen proberen een kopie te bemachtigen van deze unieke opnames.

9
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Territorium Burg. Cramergracht (hierna "gracht" )
De beschutte waterloop van circa 4 meter breed is omzoomd door bomen en struiken, die over

het water hangen en ligt vol met takken en rottend blad. Deze Sloot staat in open verbinding met

de gracht, er ligt een brugje tussen in het voetpad naar de aangrenzende tennisbaan, waarop pas in
april wordt gespeeld. Aan de andere kant ligt een talud naar de verkeersweg met bomen en

struiken. Deze waterloop is aI jaren een gezocht plek om te nestelen door futen en meerkoeten die

elkaar het leven zuur maken. Soms worden felle gevechten geleverd met indringers. Er was een

confrontatie tussen 2 futen met dodelijke afloop van de rivaal die ik eveneens heb beschreven in
"De Gierzwaluw" nr. 1993-3. De gracht zelf dient als voedselgebied en loopt van de Sloterplas naar

de Slotermeerschutsluis, totale lengte circa 600 meter. De walkanten zijn van baksteen en in circa

35 jaar begroeid met algen en andere watervegetatie. In de gracht ligt een brug van de Burg.

Roëllstraat, het wateroppervlak onder deze brug is circa l0 x 60 meter en bewiest meestal veel

Iater dan het grachtwater. De gracht ligt ongeveer Noord-Ztti.d en wordt een aantal uren direct

beschenen door de warme namiddagzon.

Waarom is dit water zo aantrekkelijk voor sportvissers en visetende vogels, niet zelden ook

aalscholvers? Wellicht zijn de volgende factoren belangrijk de Sloterplas ligt Zuidwest-Noordoost

en bij overheersende wind uit de Westhoek waait 's winters vaak een harde wind over de volle

lengte van de plas, circa 2 km. Diepere waterlagen met een lagere temperatuur komen ook in
beweging, aan lager wal is een flinke golfslag, het water is onrustig en zeker kouder dan het

grachtwater. Het is denkbaar dat kleinere vissen uitwijken naar de meer beschutte. en wellicht ook
iets warmere gracht,waar zíj o.a. ook fourageren op de algenlaag.Deze walvegetatie is gezocht

de gierzwaluw jaargang 37 nr. 2, iuni 1999



door kuifeenden, waterhoentjes en meerkoeten, die soms duikend langs de walkanten fourageren.
Bovendien gooien omwonenden brood in het water en de vissers hun voerballen (aardappel,
havermout, brood etc.) die langzaam uiteenvallen. De kleinere vissen worden gevolgd door
roofuissen, bijv. baars, de aanwezigheid van sportvissers in alle jaargetijden zegt ook genoeg over
de goede visstand.

In het broedterritorium, storingen (11 januari - j0 januari)
Het nest lag 2 meter van de kant en 5 meter van de brug in de sloot, de broedvogel was erg

onrustig. Daarom kwam ik steeds langs dezelfde route in dezelfde kleding, meestal tegen

zonsondergang. Er waren vaak passanten (hondenuitlaters, scholieren bijv.). Loslopende honden
en stenengooiende jongens vormden een risico maar deze storingen kwamen niet voor. Op 26
januari hoorde ik zwakke piepgeluiden in de schemering en de volgende dag staken 2 pullen de

kopjes van onder de breed gespreide vleugels naar buiten. Zij werden verwarmd op het futenlijf,
dat abnormaal donzig en pluizig was, het gehele verenpak was opgezet om warmte vast te houden.
De pullen leken ouder dan 1 dag, Wellicht waren zij al eerder uit het ei gekomen. Een visje van
circa 8 cm konden zij niet doorslikken.
Wanneer wij nu 28 dagen broedtijd rekenen plus 4 dagen voor de eileg plus 1 extra dag (de juv.

waren vernoeddk al op 25 januari aanwezig), dan vallen van deze totaal 33 dagen er 7 in
december. De beide eieren zijn dus omstreeks de Kerstdagen gelegd, er werden geen sporen n
een derde ei gevonden. Het betekent ook dat het broedpaar een knetterend en 1,5 uur durend
vuurwerk moest doorstaan, o.a. afgestoken voor een flat op 150 meter afstand. Op 27 januari
kwam hetjankend geluid van kettingzagen steeds dichterbij. Groenvoorzieningen was de

beplanting langs de waterloop aan het uitdunnen en naderde het nest tot circa 50 meter. Ik had
een goed gesprek met de groenwerkers, die beloofden met het nest rekening te houden. Paul
Marcus belde die dag ook met Groenvoorzieningen en het uitdunnen werd tijdelijk naar elders

verplaatst,

Vier dagen lang werden de pullen onafgebroken verwarmd, dus niet regelmatig opgewarmd en op
het nest gevoerd. Het mannetje met visje dook onder in de gracht en zwom círca2} meter onder
water en onder de brug door naar het nest in de waterloop. Het wouwtje zat steeds in dezelfde
positie, evenwijdig aan de brug, zodat de pul onder de linkervleugel de beste kansen had. Om de

andere pul onder de rechtervleugel te bereiken, moest de man rond het nest zwemmen. Er werd
een korte vorstperiode verwacht, ik overwoog een hark te lenen om ijsvorming tussen brug en

nest te voorkomen. De volgende morgen hoefde ik niet in actie te komen, de sloot was slechts licht
beworen, maar het nest lag nog vrij.
Intussen overweeg ik dat het wel een ervaren futenpaar moet zijn, dat het voedselgebied goed

kent. Gezien de jaarlijkse bezetting van dit territorium kan dit ook gelden voor één van de beide

PartneÍs. Het manaetje is in ieder geval capabel, agressief en waakzaam. Meermalen brachu hij
twee vissen binnen een kwartier en in de gracht zou hij later het gezin doeltreffend afschermen

tegen de kapmeeuwen. Op 30 januari werd het nest verlaten, beide vogels poetsen en badderen
uitvoerig en hebben ieder een pul onder de vleugels.

11
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Wel en Wee in de Crarnergracht (30 januari - 12 februari)
Mijn observaties doe ik nu tweemaal per dag. De familie kiest tactisch positie onder de

overhangende takken van een treurwilg. Er zijn veel kapmeeuwen die azen op de vissen, die

worden aangevoerd. De paraplu van takken verhindert duikaanvallen, alleen zwemmend kunnen

deze predatoren nog iets proberen. Het vrouwtje verwarmt de pullen constant onder de vleugels,

ik zie ze nooit in het water. Januari gaf milde temperaturen, circa 5- 10 oC, de watertemPeratuur

zal omstreeks 5 "C zijn. Februari breng lagere waarden, soms van om het wiespunt tot lichte dooi

circa 5 oC. Het valt op dat de juv. niet bedelen, zij zijn opmerkelijkzwijgzaam. Slechts één keer zie

ik een pul in het water, maar niet langer dan 10 seconden. Kleine visjes worden op de rug van het

wouwtje aangeboden en aangenomen, grotere vissen van 8 tot 10 cm worden geweigerd.

Het mannetje geeft regelmatig rauwe en schorre signalen om zich na een duik weer te melden.

De familie zoekt tijddk weer beschutting in de waterloop bij het nest tegen stormachtige winden.

Een meerkoet die het nest probeert te kraken wordt fel aangevallen. Later zijn zij weer te vinden

op circa 500 meter van het nest, opnieuw onder een struik met overhangende takken die dekking

geven tegen de kapmeeuwen. Het vrouwtje dobbert onder de wal, de pullen laten zich zelden zien,

ik twijfel soms of ze nog in lwer,zijn.Er zijra nu circa 25 kapmeeuwen actief, soms ook enkele

stormmeeuwen. Vaak worden weer 2 vissen in een kwartier verschalkt.

Gedurende de eerste week van februari waaien er sterke NW-winden met sneeuw- en hagelbuien,

de temperatuur is max. 5 oC. Tndra een grotere voorn wordt aangevoerd, duiken meerdere

meeuwen op het mannetje, dat dan onder water naar de struik zwemt. Spannende duels in de

stadsnatuur: krijsende en duikende meeuwen, het mannetje komt half uit het water en stoot naar

boven, het wouwtje dreigt met opengesperde snavel. De pullen raken dan soms even te water, de

grootste werkt snel een forse vis naar binnen.

Op 8 februari wordt vorst verwacht, méér sneeuw en hagel de komende dagen kunnen cruciaal

worden, maar de pullen zijn flink gegroeid. Er is wel een grootte verschil tussen beiden, oorzaak

o.a. de interval tussen de legdata van beide eieren en de positie van de pullen bij de vier dagen

neswoedering.

Op 9 februari dus een tweede vorstaanval en de gracht ligt gedeeltelijk dicht. De Futenfamilie ligt

onder de brug langs de ijsrand, maar's middags smelt het meeste ijs door zonnewarmte, Vandaag

voor het eerst bedelen gehoord door beide pullen, die het mannetje tegemoet zwemmen.

De volgende dag is er meer open water, maar de familie is onvindbaar. De juv zijn nu twee weken oud

en maken een fitte indruk maar het kleinste jong blijft op achterstand. Nu het ijs weg is wordt weer de

favoriete stek opgezocht onder de kleine overhangende struik. Aanvoer van visjes is geen probleem;

ligt deze stek dicht bij een visrijke hoek, zodat zoveel mogelijk energie wordt gespaard? De duels met

de kapmeeuwen herhalen zich nu en dan, de pullen accepteren nu ook wat grotere vissen.

Derd.e vorstperiode, gevangen in brugwak tussen ijsvelilen (12 februari -16 februari)
Een flink sneeuwdek, matige vorst, heldere lucht. De gracht is in één nacht geheel toegevroren,

met circa I cm dik ijs. Het wak onder de brug van circa l0 x 60 meter wordt nu het leefgebied,
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cica 5o/o van het totale territorium. Er worden drie nachten vorst verwacht en overdag rond het

nulpunt. Nu klinken de bedelroepen haast ononderbroken en weerkaatsen tegen het bruggewelf.

Zouden onder die donkere betonnen boog wel voldoende vissen kunnen worden gevangen? Ik
heb de fuut daar nog nooit zien vissen en open water is niet meer bereikbaar tenzij vliegend. Het

mannetje is zéér gespannen, ligt plat op het water en verkent de ijsrand, neemt een soort zoek-

houding aan. En dan kijk ik ademloos toe, want hij wurmt zich op het ijs en strompelt op zijn

roeipoten naar de walkant. Hij waggelt onbeholpen langs de muur, zakt twee keer door het ijs valt

dan languit over een tak en verdwijnt in een Hein wak naast een bootje. Was dit een wanhoops-

poging om een uitweg te zoeken? |aren geleden zag ik een fuut een meter of vijf strompelen van

waterlijn naar nest, dat door peil-

verlaging op de zandige oever lag. Deze

afstand was wel 40 meter, onder het ijs

zwom hij terug naar het brugwak. De

bedelroepen houden aan, er is die dag

tot 10. 30 uur blijkbaar weinig geyangen.

Ik raak emotioneel betrokken bij "mijn"
futen en charter een wagen van de

Stadsreiniging. De man toont begrip en

met een bezemsteel breekt hij met

moeite een 20 m 2 iis langs de walmuur.

Futenpaar met twee jongen op de rug. Daarna probeer ik tevergeefs nog een
Burg. CrameÍgracht (6-2-1999) íoto: Nirk ziitmans bOot je te organiseren.

Ik voorzie een drama; om onder de brug te observeren, moet ik ruim afstand nemen en doe dit
vooral bij laagstaande zon en tegenlicht. De silhouetten van de vogels steken scherp aftegen de

roze gloed van de zonsondergang. Tot mijn verbazing zie ik de oudervogels kopschudden in het

wals wellicht een bewijs dat de voedselsituatie niet zo nijpend is.

Na een tweede ijzige nacht met meer dan matige vorst is de ijsvloer dikker maar het wakoppervlak

is niet verkleind. De bedelroepen klinken zwakker, het kleinste juv. is 's nachts doodgegaan. De

Sloterplas stroomt nu vol met watervogels, waaronder wat groepjes slobeenden en honderden

smienten. Bij tegenlicht is slechts 1 pul in het water te zien, die probeert het vrouwtje te enteren.

Zíjvertraagt dit door snel om haar as te draaien en het zwemtempo te versnellen. Het mannetje

duikt wel vijf keer, maar zonder succes. Oostenwind met felle zon, een dramatisch contrast met de

sombere kilte onder het bruggewelf. Tegen zonsondergang wordt niet meer gebedeld, ik zie nog I
visje voeren, wellicht is het overgebleven juv. verzadigd, hij heeft tenslotte het rijk alleen. De derde

vorstnacht verkleint het wak niet en er is dooi op komst. Zuidenwitdzalzachtere lucht brengen.

Vanaf de brug wordt brood gevoerd aan een zwerm krijsende kapmeeuwen, de pul bedelt niet

meer, wellicht een positief teken. In de avond wordt 5 oC dooi verwacht, het mannetje vangt weer

twee vissen binnen een kwartier. Meeuwen in het wak krijgen geen kans. De zuidenwind staat nu

in de lengterichting van de gracht en het ijs brokkelt af. Als de ijsvloer snel openbreekt kunnen de

13
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schotsen onder de brug worden gestuwd, zodat er geen open water meer is. De korte vorstperiode
is voorbij op 15 februari, het ijsveld wordt langzaam kleiner. Er staat nu 50 meter meer
fourageergebied ter beschikking, maar dichte mist verhindert die dag verdere observatie.

In rustiger yaarwater (16 februari - 28 februari)
De familie dobbert weer onder de overhangende struik, met de pul half onder de vleugels. De

kapmeeuwen zijn ook ter plekke, de futenouders kopschudden langdurig. De flink gegroeide pul
komt nu méér in het water, het verenpak zal een betere isolatie geven en hij pakÍ flinke voorns.

Zijn leeftijd is nu 22 dagen, hij past niet meer onder de vleugels, maar zit er bovenop. Dit is voor
het vrouwtje blijkbaar het moment om hem af te schudden. Zij weert hem af door met haar poot
te wapperen, het opvoeren van haar zwemtempo en snelle draaibewegingen. Haar pul protesteert
jammerend wel 10 minuten, maar geeft tenslotte op. Het gezin wordt de volgende dagen duidelijk
meer mobiel en verlaat nu en dan zijn beschermde stek. De pul wordt op sleeptouw genomen door
de gracht, probeert tevergeefs op de rug te liften. De ouders zwemmen vaak op behoorlijke afstand

van hem weg, en in verschillende richtingen. Regelmatig zoeken zij hun veilige basis weer op om te

rusten en te fourageren. Door sneller te zwemmen dwingen zij de pul ook tot meer tempo.

De lagere temperatuur van wateÍ en lucht in deze winterse omstandigheden waren ook een extra

belasting voor het wouwtje, dat beide juvenielen van 26 januari tot 13 februari bijna constant
moest verwarmen. In het normale broedseizoen zal deze periode veel korter zijn.
Op 24 februari - de pul is dan 29 dagen oud - dwingen de ouders hem tot korte duiken. Hun
methode is effectief en simpet zolang de ouder op het water dobbert, blijft de pul in de buurt,
maar als zij beiden tegelijk duiken, volgt hij onmiddellijk. Zo verkent het juv. de onderwaterwereld

en op deze dag constateer ik dit twee maal. Ook worden vijf vissen gevangen in een half uur en

een aalscholver landt dicht bij de familie, maar er komt geen reactie. Trouwens, de agressie van het

mannetje tegen meerkoeten en eenden in het nestgebied is ook verdwenen. In de laatste dagen van
februari lijkt de familieband af en toe iets losser te worden, de pul wordt dan vaak door maar één

ouder begeleid. Ik zie hem alléén nieuwsgierig afkomen op een troepje kapmeeuwen die elkaar

krijsend brood betwisten. Zodra een kapmeeuw de pul als concurrent ziet en een schijnaanval

doet, neemt hij een snelle duik, wordt dus weerbaar.

Op de laatste februaridag zie ik één der ouders met een veertje in de snavel op de pul
toezwemmen. De veer waait weg en het juv. zwemt er achteraan. Ik denk aan een spelletje, maar

later wordt de bedoeling duidelijk. In een collectie braakballen zie ik ook een futenbraakbal met
veertjes, het ging hier dus duidelijk om een'spijsverteringsveertje'.

Tenslotte

Ik besluit mijn dagelijke observaties te staken. In totaal heb ik er 48 dagen opzitten, geschatte uren

circa 40. Begin maart wordt het zachter, de kapmeeuwen zijn uit de gracht verdwenen.
Vermoedelijk zou ik niet veel nieuwe feiten kunnen noteren, een nieuwe vorstperiode is niet in
zicht. Ik was vaak sterk emotioneel betrokken bij 'mijn futenfamilie, omdat ik menselijke
maatstaven hanteerde. Nuchterheid en afstandelijkheid waren soms ver te zoeken!

H. Kamp, Burg. Hogguerstraat 271, 1064 CP AmsteÍdam-Slotermeer

degierzwaluw jaargang t7 nr, z, juni 1999



ii , :,

In ibze kwakkelwinter begonnen enkele

in deze winter

De

baltsten in
maar dat kan

Fuut en de Bosuil werden

op dat

Het

de

verdwenen was (20-2),

dezelfde). In Wateiland

voortschrijdende werkzaamheden vanaf eind

Ook hield men het er niet meer droog. In

nog Tureluurs gezien. In februari louter Tafeleenden.

uitspraak van de Raad ttan State in een

voor de

over het gebied

Hoewel de wrnietiging de natuur van Ruigoord

terreinen in de naaste nog aardige verrassingen

dan ook op te

tr5,

Ook de

bomenslopers

er 7n onze fe870

bomen staan in

bomen
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bij
dook er aan overkant, in één

werd overigens nog

Van het

Kiekendieven en

Wouw en

laatste jaren te ontpoppefi als

Oproep : Hoewel niet alle roofuogelwaarnemingen gepubliceerd in de

waarnemingenrubrieh worden meldingen, met ïrame tan broedgevallen - en

verdenkingen daaryan - van roofuogels in de regio op prijs gesteld. Ik wil hiervan elk

ja,ar, indien mogelijk, een overzicht publiceren.

Waarnemingm uit de Tteriode ïnaart tot en met mei 1999 graag wor 15 juni 1999

qpsfinen naar Paul J. Marcus, C. Lelylaaa 1131 , 1065 CN Amsterdam.
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lJsduiker 18-2
50 tot 100 meter uit de

vogel was al op 17-2

Fuut 1 1-1-99 Jan sloot
jongen, waarvan er Íebruari
Zijlmans; zie verslag van Bert

desgevraagd mee, dat het jaarrond door Futen een gewoon verschijnsel is. Veel Futen

nemen niet eens het winterkleed aan de rui in de nazomer. (tel. med. Roselaar 18-3-99).

Geoorde Fuut 11-2-99 Ouderkerkerplas 1 ex. (FG).

Kuifduiker 30-1 2-98 tot in maart 1999 Sloterplas 'l ex. winter t.p. (Kamp, PD, PhD, PM, PT)'

1-1-99 Het Twiske, omg. Twiskeplas 1 ex. winter t.p. (Kamp). 17-1-99 Vijfhoek 3 exx. (VOD).

Roerdomp 4-12-98 Boezemkanaal omg. Gemaal Rijnland 1 ex. invallend (Frieswijk). 27-12-98,
11-1 ,20-1 ,2-2,3-2-99 Bretten-Groote Braak 1 ex. (mogelijk hetzelfde als dat van he{

Boezemkanaal) t.p. (RvD, PM).4-12-98 ouderkerkerplas 1 ex. (EdB). 4-12, 24-12-98 Vijfhoek 1

ex. (VOD). 12-12-1998 'i ex. vliegend langs het "Blauwe HooÍd" richting strekdam over het

Buiten-lJ (FP). 13-12-98 Haven-Ballast 1 ex. (NZij). 19-12-98 Diemerpolder 2 exx. (VOD). 17-1-99

Nieuwe Gouw, omg. Zunderdorp 1 ex. invallend (FV, WWa).

Ooievaar 7-12-98 Zeeburg 1 ex. (FG). 4-1-99 2 exx. Ronde Hoep (MK). 12-1 , 31-1 ,20-2'99
Botsholse Dwarsweg, Groote Wije 2 exx. op paalnest (JvB, WS, m. 14-2-99 Bankrashof

Amstelveen 1 ex. Z (RvD). 28-2-99 Groot Duivendrechtse Polder 1 ex. (AJ).

I f tepelaar 28-2-99 Osdorpe.r Binnenpolder 1 ex. t.p. (PD). 28-2-99 Osdorper Bovenpolder 1 ex.

t.p. (PD).

Kleine Zwaan ln Waterland,en Landelijk Noord de volgende waarnemingen:5-12, 18J12-98

Broekermeer resp.25 en 27 e»<. (NZij). 12-12-98 Rietbroek 12 e»<., Buitenweeren 11 exx.,

Nieuwe Gouw 26 exx. (ry V/Wa). 26-12-98 Poppendammergouw 29 exx. (NZij). 12-2, 19-2-99

Tussen Ransdorp en Zunderdorp resp. 2 ad. & 3 juv., en   ad. (EdB). ln het oostelijke deel van de

regio: 1 1-12-98 Haven Ballast 18 exx. ad. (VOD). 13-12-98 Overdiemerpolder   exx. (NZij).

20-12-98, 22-2 en 24-2-99 Bloemendalerpolder achtereenvolgend 68, 1 10 en 16 exx. (VOD).

29-12-98 Diemezeedijk/lJmeer 8 exx. ad.(VOD). 2-1-99 Vijfhoek 6 exx. ad. NW (VOD)' 30-1-99
lJmeer bij Vijfhoek 2 exx. ad. en 2 juv. ZO (RvD, PM). Groengebied Amstelland: 30-12-98

Ouderkerkerplas 1 ex. ad.(JvB).4-1-99 Ronde Hoep 16 exx. ad. en 1 juv. (MK). Spaarnwoude:

2-2,3-2-99 lnlaagpolder 2 exx. ad. t.p. (PM).

Wilde Zwaan 2-12, 13-12-98 tJm 7-3-99 Overdiemerpolder max. 8 exx., w.o. een familie van 2

exx. ad. en 3 exx. juv. (EdB, ivB, PT, VOD, NZij). 3-2-99 Ringweg Zeelandia 44 exx. uit ZW naar NO

om 12.00u. (PM).27-2-99 Houtrakkerbeemden-west bij Schelpenpad 3 exx. ad. t.p. (RvD, PM)'

Toendrarietgans gehele periode tot circa 120 exx. t.p. lnlaagpolder, Houtrakpolder en

Vereenigde Binnenpolder, Spaarnwoude (JvB, PD, RvD, PM, Pf).6-12,20-12-98 Vijíhoek resp l
ex. Z en 1 ex. NO (VOD). 20-12-98 Oosterpoel 43 exx. {NZij).24-12-98 Eendrachtpolder 2 exx. Z

(PT). 1-1-99 Dijkeinde 38 exx. Z (NZij). 29-1-99 Schiphol-oost 38 exx. NW (PT). 14-2-99

Westpoort, Mobil 4'1 exx. ZW (NZij).

Kleine Rietgans gehele periode tot 21 exx. t.p. Waterland-Oost, waarbij zich op 12-2-99

Binnengouw een ex. met blauwe halsband met code V65 bevond, het eerste gekleurringde ex.

voor Waterland (FV WWa).

Kolgans Waterland gemiddeld 6700 exx. tussen 1 5-12-98 en 1 5-1-99 ((n=4) Kalkman, med.

Kamp), volgens FV max. 11.000 exx..

Dwerggans 5-1-99 Rijperweg 1 ongeringd juv. ex. tussen de Brandganzen (VlAtVa).

Grauwe Gans Waterland gemiddeld 1400 exx. tussen 1 5-12-98 en 1 5-1-99 ((n=4) Kalkman,

med. Kamp).
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waarnemrn

en (Kalkman,

Waterland I ex. (FG)-1

exx. tussen 1 5-1 2-98 en 1 5-1 ((n=4)

t,

{

Waver 3 exx. (WS). 21-1-99 eendenkooi I

gehele

Casarca 21-12-98

max.25 exx. t.p.
Smient periodemaximum 7-12-98 en 1 1-2-99 Ouderkerkerplas

op (Nico med. WS)

tot maximaal 125

0l/Wa). 2-1

ongedateerde telli
Wintertaling 10-

ng leverde

1-99 Groote
Pijlstaart december 1

aan

en

Krooneend 8-1

13-2
Brilduiker
Hou
Gouwzee 20-2-99
Nonnetje Veel meldingen

80 exx

20-12-98
Krak-

1ex. t.p,
exx. (NZij).

11 exx. (VOD). 19-

20-12.28-12-
kj WWa, Nzij).

I Rrjnland,

13-299 300 exx.

Halfweg,
en ook

Van

1-99

itaire
H

5-1

nnenwateren. Period um 130

Grote Zaagbek gehele periode op Westgaarde (max.10exx. & 9exx., JvB), Nieuwe Meer,

dagen 1 paar op 2de Diem (Gerard Visser, med. VOD).
1-99 1 ex. 0l/Wa, Guus van Duin).

(voD).

1 ex.
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Bruine Kiekendief 20-12-98 Vijfhoek lex. onv. NO (VOD). 21-12-98 Volgermeerpolder 1 ex.

1.kj, (WWa). 21-12-98 & 5-1-99 Rijperweg, Kleine Meer 1 ex. 1.- 2.kj., mog. hetzelfde ex. als

dat van de Volgermeer (WWa) 29-12-98 & 1 1-1-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-west 1

ex. 1. - 2.kj. (JvB, PM).

Blauwe Kiekendief Spaarnwoude: 2-12,5-12, 14-12,29-12-98. 3-2-99 lnlaagpolder en

Houtrakkerbeemden-west'lex, jagend (JvB, RvD, PM),27-1-99 Ringweg Zeelandia 1ex. adult
jagend lnlaagpolder (PM). Westpoort: 14-12 &20-12-98 Ruigoord 1ex. jagend (RvD, PM). 17-12-

98 slaapplaats Boezemgebied brj Halfweg lex. adulten 1ex.; 11-1 en 3-2-99 1ex. (PM). Westelijk

deel regio: 14-1-99 Schiphol-oost 3exx. & 1ex. ad. jagend; 'l 7-1 lex., 19-1 1ex.,21-1 1ex.,4'2
1ex, (RvD, PM). 17-1-99 Westgaarde/Lutkemeerpolder 1ex. overvliegend ZW (JvB). Waterland: 6-
12-98 Barnegat 1ex. (NZij). 12-12 &21-12-98 Rijperweq, Kleine Meer 1ex. ad.fll/Wa). 12-12-98
Zuiderwoude 1ex. (NZí). 19-12-98 Dijkeinde 1ex. (NZij). 26-12-98 en 6-2-99 Blijkmeer 1ex.

(NZij). 30-1-99 Oosterpoel 1ex. (NZU). 27-2-99 Poppendammergouw 1ex. ad. (FV Kalkman,

WWa, Nzij). OoÉtelijk deel regio: 16-12, 28-12-98 Vrjfhoek 1ex. ad. (VOD, WWa). 20-12-98
Diemerzeedijk lix. (FN;1ffWa).

Havik Behalve op de bekende plaatsen: 4-1?-98 Middelpolder, Bovenland, 1ex. O (Andriesse).

6-12,21-12 &26-12-99Westgaarde 1 ex. t.p. (JvB). I7-1 2-98 &2-2-99 achter de Kruislaan 1

ex. (AJ). 5-1-99 Houtrakkerbeemden-west 1ex. jagend (PD), in februari werd hier en in de

aangrenzende lnlaagpolder een subadult ex. waargenomen (PM).

Ruigpootbuize'd 12-12-98 Poppendammergouw 1 ex. (FV WWa).

J$ Smelleken 5-12-98 &27-2-99 Houtrakpolder/lnlaagpolder 1ex. ad. (RvD, PM). 61,27-1 &3-2-
99 lnlaagpolder, Ringweg Zeelandia 1 ex.kleed t.p, (PM). 18-1-99 lnlaagpolder/Houtrakpolder 1

ex. (PT). 5-1-99 De Nes, Waterland 1ex, (WWa). 12-2-99 Rijperweg 1ex. (F9. 18-2-99
Middelpolder 1 ex. (MK).

Slechtvalk Uit de omgeving van Diemen de volgende meldingen: 6-12-98, 30-1-99 Vijfhoek
resp. 1ex. WZW & 1ex. ad. W (VOD). 17-1-99 Diemerzeedijk 1 ex. ad. (VOD). Spaarnwoude: 10-
12 & 17-12-gS lnlaagpolder/Houtrakkerbeemden 1ex. ad.; 1-1-99 lex. ad. sloeg duif (RvD),

verder de gehele periode januari - februari op deze locatie waargenomen (JvB, RvD, PM): Ze zat
vaak in electriciteitsmasten 19 tlm21 , waarin ze zich buitengewoon goed wist te verbergen.

16-12-98 1ex. juv. jagend Inlaagpolder. Spaarnwoude (PM). Amsterdam-West: 17-12-98
Boezemgebied bij Halfweg 'l ex. juv. NW (PM). 11-1-99 Volkstuinenpark De Eendracht 1 ex.

overvliegend (B.J.Bol, med. JvB). 31-1-1999 Oude Haagseweg / RlD-terrein 1 ex. jagend ZW
langs A4 (geclaimd door Derk van der Helden, med. PM). Landelijk Noord en Waterland: 16-1-

99 Durgerdam 1 ex. (NZij).

21-2-99 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZrt). 27-2-99 omg. Zuiderwoude 1 ex. (FV Kalkman, WWa,
NZrt). Het loont vaak de moeite om in potentiële overwinteringsgebieden van de Slechtvalk de
electriciteitsmasten goed uit te kammen en vooral goed te zoeken aan de binnenkant van de
constructie. De valk zit vaak goed verborgen achter een grote plaat, of gedrukt tegen een

kruispunt van balken. De vogel lijkt zo beschutting te zoeken tegen de wind. Het is dus van

belang om de windrichting vast te stellen. ln tegenstelling tot wat men zou venarachten, zitten
in dezelfde mast vaak ook andere vogels, prooisoorten van de valk, zoals Spreeuw, duiven,

Ekster; Zwarte Kraai. Uit hun gedrag is lang niet altijd af te leiden, dat er een Slechtvalk in de

mast zit. Als u enige tijd vruchteloos hebt gezocht in de masten, kijk dan ook eens gewoon op

de grond of in de lucht. Het zal u verbazen hoe vaak de valken daar te vinden zijn.

Palriis4-12-98 6 exx. (1 roepend) bij Waterzuivering Middelpolder A.veen (Andriese). 14-12-98,
29-1 , 12-2, 16-2-99 Houtrakpolder/lnlaagpolder omg. Houtrakkerbeemden-west resp. 8,4,2 en

6 exx. t.p. (JvB, PM). 16-1 , 14-2-99 AMC-terrein resp. 4 exx. & 8 exx. (WS).

7-2-99 Amstelpark 1 ex. (EdB, Joop Stam). 10-2-99 AMC 9 paar (VOD).

I
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datum
9-1-99

1 ex. i.g.v. 5
- Groote Braa IEUW

rd (PM). 24-1 (TvD).9-1-1999

. Hornweg 1,23-2-99 omg 1 ex. gehoord

exx. oek zuidkant 1 ex. 15-2-99 Asd

bleke kop, zij

de zU dus geen ssp. 5-12-98 Nic. de

Roeve gewone Staartmezen (AJ). 14-1-99 Sloterpark

hoe

et zurver wrtte kop onder. Deze had geen zi

n Wordi
Beatrixpark 1 ex.

Roek Veel meldingen uit Amsterdam-Zuidoost (div. waarnemers)
(Lublink). 3-2-99 Middelpolder A bi1 Oranjebaan enkele exx.

tussen Kauwen (Andriese).

Bonte Kraai gehele periode

exx. op 17-1-99 btj
Afrikahaven 1 ex., had gat,in

1 & 12-2-99 Spaarnwoude, I Houtrakkerbeemden-

Matkop 20-2-99
Boomklever 19-1

Openluchfiheater

west I ex., gaaf kleed, t.p.
Raaf 1 7-1 -99 Broekervaart

Zwarte Kraaien {FV,

Ringmus 2-1 & 10-

t.p. (JvB. PD).

20-1-99

max. 5

....*è=

35 exx.

t_

q._ +

baltiend

en

red.
Keep 1 Asd. Bos

Nieuwe.Meer
Barmsijs 3-12-98 Nieuw

ex. (FN, WWa). 1-2-99 NieuweAppelvink 22-1

Oosterbegraafplaats 1 ex.
(AJ) 6-Artis 12-98 Lutkemeerpolder 1ex.

as 1 ex.

Aanvullingen eerdere perioden
Krooneend 6-3-98 Ringvaart t.h.v. Amstelkade 400 1ex. (DT).

Waterral 19-11-98 Plantage Middenlaan 1 ex. in vensterbank (Sjakel van Wesemael, med, EdB)

Kokmeeuw 9-1 1-98 Artis 1 ex. vers dood aangetroffen door Willem van der Waal; gezien de

verwondingen, verm. door kat gegrepen. De vogel droeg een Finse ring, nr. ST188721, verder

een groene kleurring met code CJ21. Geringd alslong te Kotka, Kymi, Finland, (Coördinaten:

60%28'N 260/o58'0) op 27-6-1997 door Riku Lehtinen uit Kotka. Het betrof een gezonde,

wilde vogel. Biometrie levend: vleugel 168.0 mm. Coördinaten vindplaats Dierentuin Artis:

52%21'N 4%54'C. Verlopen tijd tussen ringen en vondst: 1iaar,4 maanden en 12 dagen.

Afstand van ringplaats 1622 km: richting: WZW van ringplaats.
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in aantal tot 160 exx. op 6-2-99 (Kamp).

Eosuil rond 2}-2-gg reeds juvenielen in ,trl Galloways in het Amstelpark (Rob Kist, med.
Andriese).
Ransuil 1-12-98 llm28-2-99 Westgaarde minimaal 2 exx. (PT). februari 1999 Bovenkerkerweg
(privé-terrein) 1 ex, (Pï.
lJsvoge! De gehele periode ten minste 1 ex. bry de UNA-centrale en De Vijfhoek (EdB, Tang.

VOD. \rVWa, NZij), op 28-12-98 4 exx,!l bij Kruitfabriek Krijgsman, op17-1-99 2 exx. (VOD,

WWa).29-12-98 DiemerzeedijkAkkerswade 1 ex. (VOD). 11-1-99 Jan Nautahoí/Gein lll 1 ex.
(Winnie Meyer Ricard, med. VOD).

Groene Specht gehele ma4nd december op Westgaarde geregeld 1 ex. (JvB). 27-1 , 29-1 , 19-z
& 25-2-99 Westgaarde 1ex. (JvB, VT). 4^12-1998 Amstelveen, Oostermeer 1 ex. valt Sperwer
aan. (MK).3-i-99 Asd.Bos, Koenenkade 1 ex. (PT). 18-1 ,28-2-99 Eendrachtpolder resp.2 exx.

en I ex. (RvD, PM, PT).25-1-99 Volkstuinen Ons Buiten 1 ex. (PD). 18-2-99 Oostermeer(EK).
Veldleeuwerik gehele,periode talrijk Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia; op 11-2-99 70 exx.
geteld (PM). 5-1-99 Rijperdwarsweg zang! (WWa).

Waterpieper gehele periode omg. Batterij Halfweg ten minste 10 exx. t.p. (RvD, PM).
Slaapplaats Bretten:Groote Br.,aak gehele periode tot max. 25 exx, (PM). Slaapplaats Asd.Bos,
Oeverland Nieuwe Meer januari-februari max. 27 exx. (PM). Slaapplaats Vijfhoek 5-1-99 16 exx.
(VOD). Losse waarnemingen: 12-12-98 Peereboomweg Zuiderwoude 22 exx. (Í\Eir. 1 2-1 2-98
Rijperweg 3 exx. (FV, \NWa\. 14-12, 16-12 & 17-12-98 Nieuw Brettenpad resp. l, I en 6 exx.

20 @M). 17-1-99 Muidertrekvaart 8 exx. (NZij). 30-1-99 Overdiemerpolder ca. 50 exx. t.p. (RvD,

PM), 14-2 2 exx. (EdB), 18-2 3exx. plasje ljdoorn (Gvd/Rv)

Witte Kwikstaaftl-12 en 10-12-98 Afrikahaven 1 ex, t.p. (PM). gehele maand december
1998 tot 3-1-99 6 exx. t.p. Lutkemeerpolder (JvB). 5-1-99 Bretten-Groote Braak 4 exx. Z (PM).

7-1-99 Ruigoordweg 1 ex. W (PM). 27-1-99 Osdorper Binnenpolder 14 exx. (PT). 21-2-99
Bovenland Middelpolder A.veen 12 exx. (DC).

Grote Gele Kwikstaart 3-1-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 23-1-99 Spui overvliegend ex.
gehoord (FN, VlA//a).

Roodborsttapuit 24-2-99 Ruigoord 1 ex.(WS).
Grote Lijster 3-1 2-98, 2-2-99 Noordzeeweg 1 ex. t.p, (PM). 3-12-98 lJm. 14-1-99 1 ex. ten N

van Driemond NOD).7-12-98 Vrfhoek 3 ero<. W (VOD). 9-1-1999 Sportpark Spieringhorn 1 ex.

t.p. ClvD). 12-1 , 13-2-99 UNA-centrale bij Diemen 1 ex. (VOD). 2-2-99 oostoever Boezemkanaal-
Amerikahaven 1 ex. t.p. (PM). 14-2-ggWestgaarde 1 ex, (JvB). 18-2-99 Diemerdammersluis 1

ex. zingend (VOD). 26-2-99 Diemerpolder 1 ex. (D.J.Tang, \&Wa).
Zwartkop 10-12-98 Middelpolder A.veen. El Dorado 1ex. (DC). 8-2-99 Jan NautahoÍ 1ex.
(Winnie Meyer Ricard, med. VOD).
Tjiftiaf 2-12-98tlm7-1-99 Vijfhoek 1-3 exx. (VOD, NZij).3-12-98 Natuurtuin DeWiedijk 1 ex.

roepend (Van Kempen, med. PM).5-1 2-98 Boezemkanaal bij Halfweg 1 ex. (PM, RvD).6-12-98
Centimehof (Ake{ 1 ex. (PD). 7-12-98 C.Lelylaan 2 exx. t.p. in talud t.o. huisnr. 113 (PM). 10-
'12-98 Ruigoordweg 1 ex. t.p. (PM). 10-12-98 Bankastraat 1 ex. (Dï). 14-12-98 en 5-1-99
gehoord Bretten-Groote Braak (PM). 27-12-98 Blauwpijpstraat 1 ex. op balkon (FV). 30-12-98
lJmeer strekdam I ex. (FN, \lVWa). 5-1-99 Camping Uitdam 1 ex. (WWa). 7-1-99 tuin Zeelandia.
Ringweg 1 ex. t.p. (PM).9-1-99 PEN-centrale 1 ex. (NZij). 25-1 ,22-2-99 Jan van Eijckstraat 32
hs 1 ex. in bloembak (DC).

Siberische ljiftiaf Ph. c. tristis 6-2-99 tuin Tichelstraat, 1 ex. geclaimd door Henry van
Meeuwen (med. Guus van Duin, via WWa): summiere beschrijving - het is mogelijk dat er een
gedegener beschrijving bestaat-: heel licht beige bovendelen. geen geel in kleed, witte
onderdelen, Geen geluid gemeld, geen poot- oÍ snavelkleur. Het is mij niet bekend of dit geval

LLL
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exx. 2

1 -99
and Nwe.Meer

er 1 ex.ovB).30-1
in toenemende
exx. (FN, WWa).
Ki nsel 2 exx.

w
1 ex.(\l/S). 27

h

Vijfhoek max. 2 exx. (VOD). 6-12, 30-12-98

(voD). 18-12-98
rk 1 ex.

Oeverla ex. (PM). 16-2-99 Nw
naar o-2-99 Middelste Bos 1 ex. invallend

Grutto 20-2-99 Holendrechter- jkerpolder 11 exx. t.p
(voD).

12-98 ca. 1

-2-99
max. 1 exx. 2-98, op

27-1,3-2, 11-2,24-
1-2-99 bij Gemaal

& '1 exx, (JvB, PT).

(coördi naten 52o/o21' N

t.p.; groene pootring aÍgelezen
is bllkens de

op 27-6-1998 als

ringplaats 1735 km

worden opgemerkt.
Kleine Mantelmeeuw 23-2-99 lJmeer bij Uitdam 1 ex. ad
(WWa).

Drieteenmeeuw 28-12-98 lJmeer; De Krijgsman 1 ex. ad., met olie (WWa)

Halsbandparkiet de gehele maand december max. ca. 400 exx. op slaapplaats Noordzijde

Sloter,plas (Kamp, PM, PT) Na Oud-en-Nieuw werden ze hier niet meer gezien, als gevolg van

het vuurwerk (Kamp) De heer Kamp vernam van een wandelaar; dat tijdens Oud-en-Nieuw
gericht met vuurpijlen op de slaapbomen is geschoten. Er zouden op Nieuwjaarsdag drie dode
parkieten onder de bomen zijn aangetroffen. Op 23-1-99 weer 250 exx. t.p., daarna aÍnemend
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Grote §tern 25-5-98
Beflijster 22-4-98 Vijfhoek 2 exx. (DT).

Zoogd ienruaa rnem i ngen :

Vos 28.2-99 Spaarnwoude, lnlaagpolder 1 ex. scharrelend (RvD, PM): mogelijk een op drift
geraakte inwoner van het voormalige natuurgebied Ruigoord.

Waarnemingen ontvangen van: Familie Andriese, Jan van Blanken (JvB), Dana Constandse (DC), Philipp Derks (PhD),

Piet de Droog (PD), Ronald van Dijk (RvD), Teun van Dijk (TvD), Johan J. Frieswijk, Frank van Groen (FG), Auke Jansen
(AJ), Familie Kamp, Edith en Mark Kuiper (EK, MK) Theo van Lent (TvL), Dick Lublink, Paul J. Marcus (PM), Fred

Nordheim (FN), Frans Parmentier (FP), Will Schep (WS), Paul Tak (PI), David Tempelman (DT), Frank Visbeen (FV),

Vogeloverleg Diemen (VOD: de gr.@p tellers en waarnemers van de Vijfhoek en wijde omstreken, die
verantwoordehjk is voor een Ílinke portie van de in onze regio gedane waarnemingen, vaak van zeer opmerkelijke
soorten of al even opmerkelijke aantallen van gewonere soorten, en zonder wier bijdragen de waarnemingenrubriek
maar een slap aftreksel is van het alledaagse. Maar genoeg stroop gesmeerd; het VOD wordt gevormd door: Guus
van Duin, Rob Sjouken, Fr.ank Vrsbeen, Fred Vogelzang en Willem van der Waal), Willem van der Waal (WWa), Nirk
ZUlmans (NZij).

Opmerkingen over de hier gebruikte plaatsaanduidingen:
Brettenzone: het gebied.trssen de Haarlemmerweg en het Westelijk Havengebied of West-
poort. Ereffenpad officieel het fietspad dat van oost naar west door de Brettenzone slingert
van de Seineweg naar de volkstuinen De echter
het oude Brettenpad bedoeld, dat van de

22 Uieuw(e) Ereltenpad: het nieuwe fietspad, dat officieel tezamen
fietspad als Brettenpad wordt aangeduid. Het loopt van de Austral
De Groote Braak. Breffen-Graote Braak: de westpunt van de B van

volkstuinen De Groote Braak, aan de noordoostoever van De Groote Braak gelegen. Het wordt
in officiële stukken ook aangeduid als De Kluut of Oeverland Groote Br:aak. Boezerngebied:
het gebied bij het Boezemgemaal van Rijnland bij Halfweg, ten westen en ten noorden van het
AÍwateringskanaal van Ri.inland, dat hier als Boezemkanaal wordt aangeduid. UNA; door fusie
van de energiebedrijven van Amsterdam, Noord-Holland en Utrecht ontstaan. Vervangt dus

onder meer de afkorting PEN.

Fenologie 1999
ln de waarnemingenrubriek wordt een ruimer gebied besproken dan het werkgebied van de

Vogelwerkgroep Amsterdam. Bij de fenologie willen wij echter de grenzen van de VWG strikt
aanhouden, lnzenders wordt vezocht slechts die waarnemingen op het formulier te vermelden
die plaatsgevonden hebben binnen de grenzen van deze regio.

Bij een aantal soorten is het wenselijk dat de eerste zang wordt vermeld, aangezien ze de hele

winter niet weg zijn geweest. Van de Tjiftjaf en de Zwartkop. bijvoorbeeld, wil ik alleen datum
en plaats van de eerste zang weten.
Wilde claims worden alleen gehonoreerd wanneer ze uitermate goed gedocumenteerd zijn.

Missers uit de vorige periode (de gierzwaluw 37, 1999, nr. 1)
Abusievelijk staat er Sneeuwgans 5-11-98 Rijperdwarsweg 3 exx (FV, NZU), dat moet zijn:

Sneeuwgors 6-1 1-98 Rijperdwarsweg 3 exx. (FV NZij). Bij het omzetten van schoonschrift in

schrijÍmachineschrift heeft de waarnemingensecretaris dus weer eens een steekje laten vallen.

Mjsschien toch maar eens aan de dienstfiets? Bij de verklaring van de gebruikte afkortingen is

wederom een naam niet genoemd. Ditmaal betrof het Teun van Dijk (lvD).

PauÍ J. Marcus, C. Lelylaan 1r3 1,1055 CN Am3terdam,020 - 615 90 34

met het

htt
waarnemrngen
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Ontvangen Literatuur
Ruud Vlek

Winter 1999

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

Aróiefdienst Algemene BegraaQlaatsen, Vogelonderzoek op de

begraafr laatsen. Gemeente-aróief Àmsterdam, *chief 5224,

inventarisnr. 575.

Bevat N.f.N.-inventarisaties van de Nieuwe OosterbegraaSlaats in

1954, een Lijst van C. de IGuijf m.b.t. vogels op de N.O.B. 1935-1955,

Nestkastenverslagen N.O.B. 1966 en 1968, alsmede verslagen m.b.t. de

Noorderbegraafolaats (door f. van Waveren Hoogervorst),

Archief polder Ildoorn (1924-1977). Archief Natuurmonumenten,

Gemeente-archief Amsterdam Archief nr. 999: 1163-1175.

Bevat documentatie m.b.t. het eierrapen van Kokmeeuweieren in
polder Ildoorn 1936-1944, Max. werden (met toestemming van

Natuurmonumenten) I 1.000 I(okmeeuw-eieren geraapt (f942); de

kolonie telde dus zo'n 3500-4000 paren. De eieren werden verwerkt in
het beschuit van de fuma Verkade te Zaandam, tevens uitgever van

Thijsse-albums.

G. Bakker, Literatuurlijst m.b.t. de fauna van polder Ildoorn (in bibliotheek Natuurmonumenten te

's-Graveland).

P. Bergkamp, documentatie m.b.t. bijzondere broedvogels in zuidelijk Noord-Holland.

O.m. Waterrietzanger broedend? in het Ilperveld in 1976,1978-1980. In 1976 betrof het een vangst

tijdens ringen (sine dato). In 1979 zou voeren van jongen zijn gezien. Pijlstaart broedde in 1997 in het

Ilperveld (med. N. Dekker). Een paartje Kerkuil broedde te Overleek in 1998 (jongen).

P. Bergkamp, D8 Nieuwsbrief SOVON District Noord-Holland Zuid, maart 1999.

Mogelijk broedgeval van Purperreiger bij Diemen 1997.ln 1998 broedden 25 p. Kl. Mantelmeeuw in

Ë.damZ.O.In de regio broedden zo'n 300 p. Visdief en 22 p. Roeken (Weesp,'t Schouw, Bijlmer). Er

verbleef een territoriale Woudaap bij Uithoorn, 7 p. Kwakken broedden in Artis en 4 p. Brandgans in

IJdoorn. In Waterland waren 2 territoria van Porseleinhoen. In en om Amsterdam zaten in 1998 12 p.

Kl. Plevier en 6 p. Bontbekplevier. Amsterdam telde minimaal 49 broedp. Halsbandparkiet. Ïbrritorium
van Engelse Gele Kwik bij Diemen en een man Grote Karekiet in Waterland. 5 p. Buidelmees broedden

in de regio.

Bijzondere niet-broedvogels: Over de Vijfiroek op 25.4.98 een Koereiger en op 15.6.98 een Kleine

Zilverreiger.

T,eldzame garrzen in Waterland: Sneeuwgans op 18 jan. en I april, Roodhalsgans op 25 jan. en

Dwerggans aan de Rijperweg (vgl. Gzw 37, l:39).

23
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Deze Nieuwsbrief bevat ook een overzicht van Pest- en Ifsvogel-waarnemingen n 1995196 n Z.

Noord-Holland.

B. Cnoop Koopmans, Nestkastcontroles in Amsterdam 1944, 1946 en 1947 . Kopie, uit archief À.)

Cnoop Koopmans.

O.m. in het Westerpar\ Sarphatipark, Vondelpark, N. Oosterbegraa$laats en Frankendael,

C.A. van Ee, Brief met toelichting op zijn foto-archief. Van Ee houdt vol Grauwe Kiekendief broedend

te hebben vastgesteld in polder Ifdoorn in de jaren l93l - 1936. Artispreparateur en fotograaf P.L.

Steenhuizen zou indertijd de juistheid van zijn determinatie bevestigd hebben, en ook foto's van het

nest gemaakt hebben. In ha foto-archief Steenhuizen (in coll. NFA, Rotterdam) bevinden zich echter

enkel foto's van Bruine Kiekendief.

G. fanssen, Vogelwaarnemingen Rothoek, zomer 1940 tot en met najaar 1943.

Lijst met 104 vogelsoorten waílrgenomen op dit opgespoteÍt terrein. "Nooit meer dan 50

Zomertalingen".

A. de fong, R. Reekers & I. van der Woude, Broedvogelonderzoek 1998 Botshol.

E-mail-uitgave.

ln de Botshol broedden afgelopen jaar o.m. 96 p. Aalscholver, I p. Purperreiger en

1 p. Lqrelaar, 13 p. Krooneend,Z2p.Gr. Gans,4-6 p. Zw. Stern, I p. Boomvalk,2 p.

Havik,6 p. Buizerd, I p. Br. Kiek, l0 p. Blauwborst,65 p. Rietzanger,7 p. Snor,8 p.

Goudvink Totaal 65 broedvogelsoorten. Een p. Ooievaar broedde aan de Botsholse

dwarsdijk.

B. Molenaar & G. Nooter (red.), Slaaptrek 1951. Verslag over het

slaaptrekonderzoek verricht door het vogelkader van het district Amsterdam der

Nederlandse feugdbond voor Natuurstudie. Amsterdam, jan. 1952. Met kaart.

Paradijselijk vogelen aan de stadsrand. Noord-Hollands Dagblad 24 maart 1999.

Over het onder water gezette weiland van boer |. Geijsels aan de Àmstelzijweg in de Holendreóter-

polder, nabij Ouderkerk. Hier werden max. 86 Ilslandse Grutto's waargenomen, baltsende Zwartkop-

meeuwen, enige Zomertalingen en een albino Scholelster.

P.C. de Snoo, Lijst van waargenomen vogels in de polder van Den IJdoorn, 1925-1926 (d.d. 3 januari

1927). Vit archief Natuurmonumenten, in Gemeente-archief Amsterdam.

De Snoo vermeldt een broedgeval van Geelgors in Ifdoorn n 1925.

Vgl. ook P.C. de Snoo, Vogels van Amsterdam-Noord. De kvende Natuur 30e jrg., 1925126 p. 318.

M. Verberne (1998), Inventaris van het archief van de (Koninklijke) Nederlandse NatuurhistoÍische

Vereniging, afdeling Amsterdam (opgericht 190 I ).

Dit archief wordt gedeponeerd in het Gemeente-archief Amsterdam.
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Archivalia uit het archiefvan de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging afd.

Amsterdam, m.b.t. het Centraal Bureau voor Vogelwaarneming (opger. 1933)' het

Centraal Instituut voor Faunistisch en Floristisch onderzoek van Groot-Amsterdam

(1937-1950), de Werkgroep Vogels van de N.N.V. afd. Amsterdam en de

Ornithologische StudiekÍing (een samenwerkingsverband van het vogel-

kader der N.J.N. district Amsterdam en de werkgroep vogels van de N.N.V. afd. Amsterdam, 1946-1950).

f.G.R. Wartena, Natuur en landschap van Waterland. Tussen Amsterdam en Monnikendam. Utrecht :

Staatsbosbeheer, sine anno (+/-1965). Met lijsten van waargenomen vogels en vlinders.

Aanwinsten voor het WVGA-foto-archief.

Willem van der Waal fotografeerde Porseleinhoen 28 sept. l98l te Halfir,eg en lJseend bij de Vijflroek,

13 dec. 1983.

Nirk Zijlmans schonk foto's van Fuut met 9 dagen oude jongen in Amsterdam-West 6 febr. 1999,

Rotgans in Waterland 30 januari 1999, ïbrenvalk, Ilsduiker t.h.v. Kinselmeer 19 febr. 1999, (idem Guus

van Duin d.d 18 febr. aldaar), Kuifduiker op het Ifsselmeer t.h.v. het Barnegat 14 maart'99, baltsende

Halsbandparkiaen in het Miegenbos en Dwergvleermuis bij Zuiderwoude op 14 maart.

Ringerugmeldingen. Een Ifslandse Grutto eind maart 1999 in Waterland was geringd op 7 sept. 1998

te Holbeach aan de Wash, Engeland- Een als pullus in l98l in de Overdiemerpolder geringde Schol-

e}ster werd geschoten in nov. 1996 aan de Baai van de Somme, Fr. (15,5 jaar oud). Terugmelding van

een in Finland in juni 1998 geringde Stormmeeuw op de Valentijnkade, Amsterdam op 12 febr. 1999.

Rectificaties.

Zie voor de waarneming van I ex. Taigaboomkruiper in het Àmstelpark, febr., mei en sept' 1998 P.

Bergkamps SOVON-Nieuwsbrief District 8, maart 1999 p. 15. Van een broedpaartje is niets zeker

(contra Gzw. 37, l: 33).

Het ledental van Vogelbescherming Nederland bedraagt anno 1999 I 10.000 leden (contra Gzw. 37, lz 43)

Correspondentie. Brieven/materialen/e-mail werden onpangen van mevr. G. Bakker (bibl.

Natuurmonumenten), P.Y. Bergkamp, R. Chrispijn, mr. A.|. Cnoop Koopmans, R. Daalder

(Amsterdamse Bos Beheer), G. van Duin, mevr. W. Dijkshoorn (St. Amsterdamse Grachtentuin), C.A.

van Ee (Bloemfontein), mew. I. Euwe, mew. L. Huitzing (wageningen), G. fanssen (Haarlem), A. de

fong (Castricum), M. de ]onge, Th. van der Klei (St. Amsterdamse Grachtentuin), P.I. Marcus' D.J.

Tang, F. Visbeen en W. van der Waal.

IL Milieuberichten over de regio

V. Amende & A. Stoel, Keurblokkenboek - deel II.'wat gebeurt er met de keurblokken'. Amsterdam,

1992, (ged, kopie). Overzichtvan2T binnentuinblokken in de Amsterdamse grachtengordel.

Amsterdams Milieu (Milieucentrum Àmsterdam) nr. 4, september 1998.

25
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- V. Dalm, Ifburg? Waar heeft u't over? ïbrugblik op de actie en het referendum.

(Milieucentrum Àmsterdam) nr. 5, december 1998.

voor natuurontwikkeling in het IJmeer, ter compnesatie van de verloren natuur-
aanleg van Ilburg. Er komt een buffergebied aan de oostkant van Ifburg. Ook de

het Kinselmeer worden versterkt.

(Milieucentrum Amsterdam) I le jrg. nr. l, maart 1999.

Het
998 van het Milieucentrum Amsterdam.

is om de hoek. Fred Vogelzang over de Vijftroek en het begrazingsproiect met 6 Schotse

Hier nestelen Rode-Lijstsoorten als Snor, Rietzanger en Baardman.

R. Daalder, Het Amsterdamse Bos. Bos voor de toekomst. Stad en Groen jrg. 2 nr, l, febr. 1999.

S. Gieling, Groen in Amsterdam. Stad en Groen (speciale uitg. van PlanÀmsterdam, uitg. dienst

Ruimtelijke Ordening van de gem. Amsterdam) nr. 1, april 1998.

f. Gadet Leefbaarheid en groen. Goed gebruikt groen versterkt de leefbaarheid. Stad en Groen nr. 2, aug. 1998.

R. van Haastrecht, Het geknabbel aan een 65-jarige. Trouw 23 maart 1999.

Over een inspraakronde over de entree van het Amsterdamse Bos.

Milieucentrum Amsterdam, Groene As'95-'98.

Verslag over de ontwikkeling van een ecologische verbinding tussen Spaarnwoude en Amstelland, door

de Amsterdamse stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp en Slotervaart/Overtoomseveld.

f. van Zoest, Waarderingsmethode Stadsnatuur Amsterdam. Amsterdam : Dienst Ruimtelijke Ordening,

rapport nr. 066, juli 1998.

I. van Zoest, Waarderingsmethode Stadsnatuur Amsterdam. Voorbeelduitwerking Singelgrachtzone.

Amsterdam : Dienst Ruimtelijke Ordening, rapport nr. 067, juli 1998.

Langs de Singelgracht broeden 20 soorten broedvogels. In de winteÍ worden er Grote Gele

Kwikstaarten waargenomen. Al Thijsse maakte hier gewag van in zijn Verkade-album Winter (1909).

J. van Zoest, Van geveltuin tot struinnatuu. Complete natuuÍ in een complete stad. Stad en Groen jrg. I nr. 3.

III. Ontvangen regionale vogeltijdschriften
Boomblad (lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. l0 nr.6, december 1998.

Boomblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. 1l nr. l, februari 1999.

- Natuuronderzoekers mengen zich in Schipholdebal Zij zijn voor een oplossing in zee.

Ficedula (Twentse Vogelwerkgroep jrg. 28 nr. l, april 1999.
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- Najaarstrek over telpost Aamsveen 1998. Overzicht van zes teljaren 1993-1998.

Top aantallen Houtduiven vooral n 1993-94 (gem, 68.000), de laatste 4 jaar nog gem.

19.000.

- Stabilistatiekijkers van Canon en Zeiss. Dure kiikertest.

- Grote Gele Kwil<staart een typische tukker. Vanwege rattenpredatie van hun nesten is er een nestkast

voor de Grote gele kwik ontwikkeld.

Fitis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg. 34 nr. 4, januari 1999.

- Watervogels en roofuogels 1998. Midwintertelling medio januari'98 leverde minder Sperwers op,

- Winterfenologie 1997198. Sneeuwgors oP l0 sePt.

- Fitis-interview: Freek en ïruus Bloem, Zij richtten in 1951 de VWG Haarlem op.

- Kleinste fagers langs de Z.Kennemerlandse kust. Totaal slechts 26 gevallen sedert 1900. In 1998 5

waarnemingen. Schijnbare toename is waarnemerseffect. Influx-jaren waren 19988 en 1994.

- Vogelwaarnemingen in Z.Kennemerland. Pontische Meeuw op 9 oktober '98 le geval in deze regio.

Roodkeelpieper 3e week sep. Kennemermeer. 6 vangsten van Sperwergrasmus in K.duinen.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), jrg. 1998 nr. 4, april 1999.

- Weidevogelbescherming in Noord-Holland. Sterke groei van aantal vrijwilligers., met 19.000 ha.

beschermd.

- Eerste resultaten van het Nijlgansonderzoek

- Gierzwaluwbescherming in Noord-Holland. Er zijn 80 neststenen ingemetseld in centrum Hilversum.

- De najaarstrek aan de Nek, Schellinkhout n 1997, Resultaten van 320 teluren. Onder 154

waargenomen soorten diverse ongedocumenteerde rariteiten: Steppenkiekendief, Blonde Tapuit,

Ivoormeeuw, Dougalls'Stern, Kleinste fager, Kleine Kokmeeuw. Een hallucinerende plek.

- Bijzondere waarnemingen. Blonde Ruiter medio sept. op ïbxel, Terekruiter in de Putten 2e week nov

De Grauwe Gans (Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 15 nr. l, 1999.

- Ringverslag Kromslootpark 1998, Bijna 230 Boerenzwaluwen geringd op slaapplaats. Terugmelding

van Zwartkop uit Marokko.

- Avifauna Zuid-Flevoland nov. 98 t/m febr. 1999, 3 Witoogeenden bij de Blocq op 7 febr. Een adulte en

een juv. Zeearend overwinterde in de OVP.

- Bijzondere meeuwen in Flevoland.3-4 gevallen vanVorkstaartmeeuw (sept. 1990, 1996, 1998).

Zwartkopmeeuwen fourageren op de vuilstort aan de Zeeasterweg, nabii Natuurpark Lelystad.

De Groenbewuste Àmsterdammer (IVN Amsterdam) 19e jrg. Nr. 1, febr. 1999

- Gierzwaluwenstudiedag in Noordwijkerhout,

De Kieft, v.h. de Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) irg.23,maatt 1999.

- faarverslag 1998 werkgroep Gierzwaluwen. Er is een geluidsbandje waarmee men Gierzwaluwen naar

nestopeningen wil proberen te lokken.

- Overzicht van broedvogelinventarisaties in de Zaanstreek 1997, Slechts één territorium van Steenuil, en

een territoriale Kerkuil broedde niet. 15 territoria van Roerdomp, ondanks de winter. Naar schatting 25-40
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p. Zomertaling. In het Wormer en ]isperveld broeden nog Kemphanen en Zwarte

Sterns. 17 p. Br. Kiek.

- Torenvalk, vogel van het jaar 1998. Naar sóatting zo'n25-30 p. in de Zaanstreek.

- faarverslag 1998 roofrogels en uilen in de Zaanstreek I nest van Blauwe Kiek in de Dijkerhemme,

Uitgeest (5 eieren, echter geen jongen gezien).

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg.32 nr.5, december 1999.

- Oogst van Vogelringstation Het Gooi najaar 1998. Geringd wordt op Oud-Naarden aan het

Gooimeet totaal 36 soorten.

- Het Oeverzwaluwenjaar 1998 in het Gooi. ïbtale stand bedraagt 444 paar,w.o.23 p. in de

Bloemendalerpolder bij Weesp.

- Nestkastcontrole op Drakenburgh en Nieuwenoord. Goede spot voor Bonte Vliegenvangers: 13 p.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg.33 nr. l, maart 1999.

- Huiszwaluwenkolonies in 1998. Toename in Weesp van 76 p. naar 113 p, Totaal nam stand in het

Gooi toe met 18% tot bijna 1100 p.

- Broedvogelinventarisatie van landgoed de Beek, gem. Naarden in 1998.34 soorten broedvogels, wo. 2 p.

28 K.ir,. sonte Specht en I p. Zwarte Specht, Goud- en Appelvink.

- Veldwaarnemingen. Een Pallas' Boszanger op 25 en 26 nov. 1998 in Hilversum, nieuw voor deze regio.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) jrg.42 nr. l, februari 1999.

Themanummer over natuur in ontwikkeling, m.n. over de oostelijke Binnenpolder van Tienhoven.

- Proiect-ooievaars in het Utrechtse polderlandschap.ïbename van 4 p. in 1993 tot l0 p. in 1998.

- De Roep van de Raaf. Op het Leersumse Veld broeden, na eerste geval in 1989 (sedert 1995) 2-3 p. raven.

- Kievitsnest. Foto van vijflegsel, door wijlen Bert Bos, sine loco et anno.

Meerkoet (Natuur en Milieufederatie Wierhaven) nr. I jrg. 1999.

- Verslag Zwedenexcursie 25 sept-4 oktober. Lijst van wailgenomen vogelsoorten in Falsterbo.

- Vogeltrek over de Bosporus,20-27 september 1998. O.m. 5 Arendbuizerds, I Steppekiek. Totaal

I 5.000 Schreeuwarenden (m.n. op 25 sept.). Op 2 I sept. 1 14 Roodpootvalken.

- Terugmeldingen van geringde vogels. ïbrugvondst van Zrekoet geringd op Fair Isle.

- Waarnemingen. Waterrietzanger bij Den Oever op 19 aug. 1998, een Hop eind sept.

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 12e jrg. nr. l, maart 1999

- Districtsnieuws. 8 p. Ifsvogels en I p,? Cetti's zanger in de Biesbosch, District Veluwe meldt 25

territoria Kwartelkoning, 108 ex. Witbandkruisbek, I broedp. Grote Kruisbek.

- Kolonievogels 1998: een redelijk goedjaar. Nu bijna 1500 p. Lepelaar! 3 nieuwe broedplaatsen, Bijna

14.600 p. Grote Sterns een nieuw record sedert jaren'50. 410 p. Zwartkopmeeuw.

- Watervogels in de zoete rijkswateren in 1997198. Bijna 5.000 Kleine Zwanen geteld.

- De ups en downs van Fraters, Winterpopulatie varieert van minimaal 3.000 tot maximaal 15.000

individuen, m.n. in het Waddengebied. Langs noordelijker waddenkusten overwinteren nog veel meer

Fraters.

degiernvaluw jaargang ,7 nr.2, juni Í999



{} *tva n se ït Literatuur
Districtsnieuwsbrieven SOVON:

WAD-Nieuwsbrief (Drenthe), lle jrg. nr.2, maart 1999. 134 roepende Kwartelkoningen in 1998. 14

roepende Porseleinhoenders in ha Bargerveen, g in het Fochteloerveen. 3 territoria van

Witbandkruisbek, 30 van Nachtzwaluw.

Nieuwsbrief SOVON Fryslàn (district 2), maart 1999. In 1998 broedden verspreid 13 p. Purperreiger.

Totaal slechts 18 p. Strandplevier en 42 p. Kemphaan in heel Friesland. 13 p. Velduil op Ameland'

2 zingende Wióandkruisbekken bij Haule, Oost-Stellingwerf.

NieuwsbriefDistrict 5 (ïwente), febr. 1999. Slechts 3 p. IJsvogel.20 p. Geoorde Fuut in de

Engbertsdijksvenen.

Nieuwsbrief Wer§roep Àvifauna Flevoland (distria 7), maart 1999. O.m. over gestuwde voorjaarstrek

aan de Kamperhoek, eind apriVbegin mei.

Nieuwsbrief SOVON Zeeland (district l4), maart 1999. Al 32 p. Lepelaar broedden in Zeeland

(Veersemeer en Volkerakmeer). Nog 2 p. Graszangers in Saeftinghe. Nog 3 p. Grauwe Gorzen in

Zeeuws-Maanderen.

Nieuwsbrief District 15 (West-Brabant), febr. 1999. Broedpoging van Slechwalk op de Amercentrale,

maart 1998.

D-19 Nieuwsbrief l999t0l (Zuidelijk Deltagebied). Overzicht van Slechwalk-winterterritoria. 29
Nieuwsbrief Brabant-oost (district 16), dec. 1998. Een kleine 30 p. Geoorde Fuut in de Kempen.

Roepende Hop op de Kampina in mei/juni.

Nieuwsbrief Brabant-oost (distria 16), maart 1999. Eerste week april'98 een Steppekievit op vliegveld

Eindhoven. Eind dec. een Steppebuizerd bij Udenhout.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. l8 nr. l, februari 1999

- Broedvogels van de Staatsbossen in f 998. Al 2 p. Havik, 5 p. Boomvalk 4 p. Fluiter' lO p. Zwarte

Mees,5 p. Kl. Barmsijs, 13 p. Kruisbek en 2 p. Appelvink.

- Overzicht Korverskooi najaar 1998. Naast 2 Draaihalzen en I Waterrietzanger werden ook 31 Bruine

Kiekendieven geringd.

- Waarnemingen okt. 1998-ian. 1999. Nieuwe soorten voor ïbxel: Ringsnavelmeeuw en Pontische

meeuw. In dec. een Kleine Burgemeester bij Oosterend. Medio november een Waterspreeuw.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. l8 nr. 2, april 1999.

- Ringstation Korverskooi. Vangsten van Scandinavische Heggemussen. Terugmelding van Zangliister

uit Spanje.

- De wadvogeltelling van 10 januari 1999. 8700 Kanoeten tegen nog 35.000 in november'98.

- Waarnemingen jan.-mrt. 1999. Vanaf half maart al veel lJslandse Grutto's.

De Steenloper (VWG Den Helder) l6e jrg. nr. 87, december 1998.

- Broedvogelinventarisatie Helderse duinen 1997.ln de donkere duinen I p. Havik.

- Ringaflezen een verslaving, deel 4. Diverse op Taymir, W.-Siberië geringde Rotganzen.

- Waarnemingenlijst. |uv. Vorkstaartmeeuw in de laatste week van augustus rond de Visafslag.
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De Steenloper (WVG Den Helder) 17 e jrg. nr. 88, februari 1999.

- Poesta's en Grote Trappen. Over bescherming van hun nesten in Hongarije tegen uitmaaien en

vossenpredatie.

- Wielewaal 1989-1998. Deze soort is een zeer schaarse doortrekker in deze regio, met slechts 15

waarnemingen de laatste tien jaar.

- Ringaflezen een verslaving: de Kokmeeuw. Het betreft vooral veel Finse Kokmeeuwen, die rond

Den Helder gezien worden.

- Verrassend aantal waarnemingen van Koereigers in de Kop van Noord-Holland in mei-nov.

1998. Het ging om 2-3 ex. In april en mei werden Koereigers gezien nabij Weesp en het

Naardermeer.

De Strandloper (Ver. voor natuur- en vogelbescherming Noordwijk) 3le jrg. nr. l, maart 1999.

- Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1998. In het zuidelijk deel

l0 p. Boomleeuweriken.

- Vogelnieuws, vierde kwartaal 1998. ïwee Boomvalken nog op 7 november, op 21 nov. een

Braamsluiper.

30 »rTakkeling (Werkgroep Roofuogels Nederland) 7e jrg. nr. I
- Trends en resultaten van roofrogels in Nederland in 1998. Afrrame van Gtauwe Kiek in Lauwersmeer.

Door verruiging geringer nestsucces van Blauwe Kiek Havik alweer over zijn top heen. Er waren 8

vijflegsels van deze soort. Er zijn nu 8-10.000 broedp. Buizerd. Halvering van de stand van de ïbrenvalk.

- Roofvogelvervolging in Nederland in 1998.200 gevallen vormen het topje van de ijsberg. Ook

Staatsbosbeheer verstoort roofuogelnesten, door boskap.

- Waarnemingen van Visarenden op de Ventjagersplaten tijdens de najaarstrek. Gemiddeld verblijven ze

daar 6 weken.

- Belabberd nestsucces van Boomvalken in westelijk Noord-Brabant in 1998. Eén op drie eieren kwam

niet uit, t.g.v. de natte juni-maand?

- Recente roofuogelliteratuur. Collectieve slaapplaats van 2500 Kiekendieven in India, w.o. Grauwe en

Steppenkiek (Forkail 14: 70-7 l).

De Tringiaan (WVG Schagen en omgeving) 22e jrg. m. I' februari 1999.

- Kerkuilen rondom Schagen. 5 p. brachten 15 jongen groot (één 2e broedsel),3 j. per paar,2.5 per

Iegsel. Er waren 2 vijflegsels.

- Terugkeer van de zomergasten 1998. Normale aankomsten. Ook de allerwoegste in deze regio worden

vermeld.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) I le jrg. nr. 6, december 1998.

- Naar een Europees netwerk van beschermde gebieden.Volgens de Europese Vogelrichtlijn dienen

lidstaten speciale beschermingszones in te stellen, m.n. in watergebieden.
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Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 12e jrg. nr. l, maart 1999.

- Vogelbescherming Nederland viert eeuwfeest. Begonnen als actiegroep tegen de verenhoedemode, strijdt

Vogelbescherming nu voor aanwijzing van 75 belangrijke Nederlandse wetlands als ImPortant Bird Area'

- Bespreking van Vogels van Walcheren, door Walhout & Twisk. Dit is de opvolger van de Avifauna van

Walcheren, door Smulders, foosse en Smulders-de Smit (KNNV-uitgave, dec. 1969). Kwam de

soortenlijst in 1969 uit op 268 soorten, thans zijn 320 vogelsoorten op Walcheren waargenomen.

De Winterkoning (WVG Castricum)jrg. 3a, nr. l, april 1999

- Een weekje Grielenland. 300 km ten zuiden van Parijs ligt aan de Allier een gebied, waar de Griel

"net zo algemeen is als ile Wulp op de bate plekken in het N.Hollands duinreservaat",

- Vinkenbaanverslag 1998, deel l. Opmerkelijk is de na-naóteliike vaÍrgst van 10 Kwartels op deze

vinkenbaan (9-28 mei).

- Fijn op een eiland. Over de Grote Stern op Griend, die daar stabiel blijft en niet toeneemt, w.s. door

voedselproblemen.

IV Ontvangen bo eken, raPP orten, nieuw sbrieven

S. Geelhoed, H. Groot, E. van Huijssteeeden, G. van Leeuwen & P. de Nobel (red.) m.m.v. P. Cleveringa,

R Veldkamp, H. Wijkhuisen, A. Gouw, |. Stuart, P. van Vliet & B. van der Hoorn, Vogels in het

landschap van Zuid-Kennemerland en de HaarlemmerÍneer. Utrecht: Vogelwer§roep Zuid-

Kennemerland & KNNV Uitgeverij, 1998.

Monumentale avifauna van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. In l0 hoofdstukken worden

diverse aspecten van het vogelleven van deze streek behandeld, op zeer degelijke en zakelijke wijze,

maar in een luchtige sti;'I. Na een grondige aardrijkskundige inleiding in de regio, wordt de historie van

de vogelarij behandeld vanaf de eerste regionale veld-ornithologen (Wickevoort Crommelin, Thijsse,

Strijbos, fam. Bloem aan wie het boek is opgedragen) tot de rec€nte onft\,ikkeling van Vogelwer§roep

Haarlem naar WVG Zuid-Kennemerland. Vervolgens worden de diverse veldwerkresultaten besproken,

w.b. broedvogelinventarisaties, watervogeltellingen, slaapplaatsonderzoek, gestrande vogels, regionale

natuurbescherming en avifaunistiek Alles is zo grondig uitgevoerd, dat men hiermee in handzame

vorm het gehele ornithologisch archief van de VWG Zuid- Kennemerland gepresenteerd krijgt. Totaal

zijn van l8O0-1994 342 vogelsoorten waargenomen, wo. drie unica voor Nederland (Harlekijneend,

Brilgrasmus en Witkruingors). ïbtaal zijn 166 soorten broedend vastgesteld.

Is er nog bij zoveel degelijkheid kritiek mogelijk? fawel, toch: de literatuurlijst, Auteurs hebben

verzuimd (evenals hun voorgangers Akkerman & Niesen dat deden) hun klassieke, primaire bronnen te

raadplegen. Zo missen we elke verwijzing naar het voor de regionale avifaunistiek van Z.-

Kennemerland essentiële oeuwe van J.P. van Wickevoort Crommelin (er is geen enkele

literatuurverwij zlng rraar deze grondlegger van de regionale ornithologische kennis van

Kennemerland!); evenzo hebben ze nagelaten het tijdschrift De Levende Natuur, sedert 1896 een rijke

bron van vogel- en natuurkennis over deze regio integraal door te spitten. Begin deze eeuw publiceerde

A. Traanberg daarin een eerste broedvogellijst van Kennemerland (DLN l2e jrg, 1907t 158), die o.a.
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vermeldt "Grauwe Kauwier vee\ schijnt n op rtooruit te gaan".

C. de Kraker & P. J.T. Derks, Verslag Hompelvoet / Markenje 1998. Burgh / Amsterdam, febr. 1999.

Teruggang van de Grote Stern-kolonie in de Grevelingen van bijna 3000 p. in 1997 naar 1750 p. in
1998. Een deel van de kolonie verhuisde naar de Hooge Platen in de Westerschelde (nu 3500 p., 2e

kolonie in Nederland). Het aantal broedparen in de Delta bleef stabiel op 5300 p. De stand in de

Waddenzee nam toe tot 9300 p., eer. 33o/o toename m.n. door de verhuizing van de kolonie op

Schiermonnikoog en de uitbreiding van de kolonie op Rottumerplaat tot ruim 2300 p. De totale

populatie in België en Nederland tes,unen groeide met l9o/o tot 14.600 p.

P. Marechal & W.D. Veenhuizen, Vogels in het stedelijk milieu. Inventarisatie in Eindhoven.

Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 218. Utrecht : Uitgeverij Koninklijke Nederlandse

Natuurhistorische Vereniging.

Interessante bijdrage aan de stadsornithologie. Van alle soorten wordt nagegaan wat er over hun

verschijnen en voorkomen in stedelijk milieu bekend is. Gegevens uit andere steden worden afgezet

tegen de eigen inventarisatie-resultaten in Eindhoven. Voor alle soorten word bedreigingen en

stedelijke beheersmaatregelen besproken. ïbtaal werden 68 soorten broedend vastgesteld.

32 wrrkgro"p Slechtvalk Nederland, Nieuwsbrief Slechtvalk jrg. l-4 (1995-1998).

Deze nieuwsbrief documenteert pleisteraars en broedgevallen van Slechtvalken op de diverse

electriciteitscentrales in het rivierengebied (Clauscentrale te Maasbraót en D.S.M nabij Geleen,

EPON-Centrale te Nijmegen, Centrale Harculo te Zwolle, de Amercentrale te Geertruidenberg) en op

een hoogspanningsmast in de Groningse Eemsmond.

Er hangen nu zo'n 15 nes&asten voor Slechtvalken in Nederland.

Bovenstaande regionale vogeltijdschriften circuleren in een leesmap, waarvoor men zich kan opgeven

bij Henk de Groot, tel. 6414014; op werkdagen zijn ze te raadplegen in de Plantagebibliotheek, Plantage

Middenlaan 45.

Het archief van de Vogelwerkgroep ontvangt graag rapportages, archivalia, foto-documentatie en elders

verschenen publicaties m.b.t. vogels en vogelgebieden in en om Amsterdam. Het is op afspraak te

raadplegen bij:

302, l0l2 \/X AÍrsterdam, tel, 6279024.
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Misschien zijn er leden, in het bezit

recorder, die tijd en zin hebben om m

de uitwerking van de video-opnamen

bijzondere broedgeval. Het uitwerken

opname kost ongeveer 1,5 uur.

Sperwerfans en vogelvideo-watchers

melden bij ondergetekende.

Ruud Vlek, ï 627 90 24, E vle
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