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ln samenwerking met de Vogelwerkgroep Amsterdam organiseert

het IVN een najaars-vogelcursus. De nadruk ligt op het

waarnemen van vogels. Van belang zijn veldkenmerken, gedrag,

geluiden herkennen en oefenen kijkergebruik. Ook de leef-

omgeving en natuurbeheer van vogelgebieden komen aan hod,
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Zondag 26 september o 9 uur

Pier lJmuiden (trek-/zeevogels) start Marnixstr (bus)

Zaterdag 9 oktober. 9 uur

Waterleidin gduinen (trekvogels) start

Zaterdag 16 oktober o 10 uur

Ouderkerkerplas (fiets) start Zon Alom

Begin november wordt 'nagetafeld' in Twiske

Amsterdamse Bos.

Leden van onze Vogelwerkgroep krijgen

f 40,-i.p.v. / 50,-. Opgave en informatie bij

(020) 404 60 66.

Aanmelding door overmaking van het cu

gironummer 4740601 t.n.v. IVN afdeling

vermelding van "najaarsblok vogelcursus"
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Nieuwe leden
A.G.M. Buhr. A. Döblinstraat 2314. 11O2 VH Amsterdam . 020'6998630

L. Doolaad o Stadionplein 5 hs . 1076 CL AmsteÍdam o 020-6710194

L. van der Feen o Sam van Houtenstraat 46/2 o 1067 JN Amsterdam . 020-61 31763

R. Heemskerk. 3e Schinkelstraat 45/3 . 1075 TK Amstérdam I 020'6626163

K.schweigman o 1e van Swindeníraat 2U3. 1093 GD Amsterdam .020-6945184

T. vd.Woerdt-de Vries. Richard Wagnerstraat 20. 1077 W Amsterdam . 020-6798779

Adreswijzigíngen
R. van Bakel . Westeinde 17 . 1474 HA Oosthuizen . 0299-2104546

W. van Gils t Ruiterweg 59 . 1901 BJ Castricum . 0251-656798

A. Jansen. Fahrenheitstraat 83b . 1097 PN Amsterdam . 020-6933181

Td.A.Q. van Lent . Reijnier Vinkeleskade 2511 . 1071 SR Amsterdam . 020-6737749

P,!. Marcus. A.J. Krophollerstraat 23 . 1064 DB Amsterdam . 020-6159034

C.l. Sneijderc o Max Havelaarlaan 633 o 1183 NC Amstelveen . 020-453897

A.A. Tuin. C. Neptuno 6 - Albir . 03580 Alfaz del Pi (Alicante)

Opgezegd
l. Eckhart r Transvaalstraat 612. 1092 HK Amsterdam . 020-6685722

Ailr e sw ij zigin ge n & w ii zigingen
in het ledenbestand
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Redactie-adres: Mark Kuiper, Oostermeerkade 6,

1184 TV Ouderkerk a/d Amstel

T 020 4961620 E markui@globalxs.nl

Ontwerp & OPmaak:

Edwin Leijen, T 020 691 84 51, E eleijen@knoware.nl
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t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam

Met dank aan Karin Buurma !



Verenigingsnxeuws
Begin augustus startte onze voorzitter Jan Hendrik van Oers met het Amsterdams

VogelNet(AVN@2ap.42000. nl), kortweg

AVN genoemd. Leden, maar ook niet-

leden, met een e-mail adres houden

elkaar op de hoogte van waarnemingen

in de regio en wat dies meer zij. Zo werden bijvoorbeeld Reuzensterns

waargenomen in de regio waarop archivaris Ruud Vlek direct reageerde met een

(nog aan te vullen) overzicht van alle Amsterdamse Reuzensternwaarnemingen,

welke vanaf 1966 plaatsvonden. Een leuk initiatief dat binnenkort wellicht wordt

uitgebreid met een heuse VWGA home page.

ln juni heeft naar aanleiding van protest tegen baggerwerkzaamheden, o.a.

uitgezonden door AT5 een schouw plaatsgevonden in het Vondelpark door

iemand van de deelraad, de beheerder van het Vondelpark en ondergetekende.

Daarbij zijn afspraken gemaakt over het tijdstip waarop weer met diverse

werkzaamheden kan worden begonnen. Niet alleen het baggeren maar ook het

(gefaseerd) maaien is een flink aantal weken uitgesteld.

Een verzoek is binnengekomen tot broedvogelinventarisatie van de Slatuinen aan

de Slatuinenweg, een natuurtuin. Mocht iemand daar volgend jaar zin in hebben,

opgave bij het secretariaat. Ze zrln echter alleen open op donderdag, maar

wellicht valt er een afspraak over te maken.

Er zijn nog steeds exemplaren van het jubileumnummer voorradig en te koop

voor 15 gulden per stuk. Te bestellen bij het secretariaat.

Wie nog niet de contributie heeft voldaan, kan dit alsnog

daarna zullen administratiekosten (5 gulden)
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Wíllem van der Waal

li

Iet en Guus:
een Ooievaars-soap

belangrijke plek voor de

e over jonge uitgevlogen
7

de jonge vogels werd door de

deze een visstal in de Csaar

had buitgemaakte vis tot zich

ander het Vondelpark beschoten,

fikse boete kwam te staan. Hoe het

is afgelopen vertelt het verhaal

Santhuizen aan de

een geringde ooievaar. De vogel was

advies te hebben gekregen van onder andere

het dier wat eendagskuikens te voeren,

zijn schuwheid verloor. Pas eind

af te lezen: 1645. De hele strenge winter door
die grif gegeten werden. Àf en toe

en slachtafual te voeren, maar dat werd

3§ptembeÍ 1999
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minder gewaardeerd. Bij de eerste lenteroffels in 1996 verdween ringnummer
1645, die inmiddels fet was gedoopt. Maar ze kon de toegeworpen hapjes niet
vergeten en besloot permanent, althans tot 4 februari 1998, bii de familie
Santhuizen te blijven wonen.

|et bleek een interessante levensgeschiedenis te hebben . Ze wx in juni 1993

geboren in het het Liesveld, Groot-Ammers (Zuid-Holland). In 1994 werd |et
door de dierenambulance van Leiden op camping Rijnsburg opgepikt. In
slechte conditie en met onkundig geknipte vleugels werd Iet naar Avifauna in
Alphen a/d Rijn gebracht. Daar werd ze weer opgelapt en verdween uit haar

kooi, om in oktober 1995 bij de familie Santhuizen weer op te duiken.

Santhuizen, die zelfwatervogels houdt en kweekt, had al gezien dat de

Ooievaar slecht was geknipt en daardoor geen beste vlieger was.

Wat er is gebeurd tussen het verlaten van Het Liesveld en de vondst op

camping Rijnsburg blijft een raadsel.

Guus
Op 4 juni 1997 arriveerde een ooievaar met ringnummer 1089 in Artis. Hij
was in 1989 in Het Liesveld geboren. In 1993 werd hij gesignaleerd in
Avifauna, waar hij samen met een vrouwtje drie jongen wist groot te brengen.

Daarna raakte hii zoek tot hij in Artis opdook, waar hij al snel de naam Guus

kreeg. Eenmaal in Artis sloot hij zich aan bij de inmiddels vliegvlugge jongen

van de Artis-ooievaars. Als ervaren vader gaf Guus de jongen lessen in
vliegen, zweven, dalen en landen. Ook het op stap gaan (in steeds wijdere

bogen tot zelfs ver buiten de stad), en het weer terugkomen in Artis hoorde

bij deze levens- en vliegervaringen. In september verdween de groep, maar

Guus keerde op 23 november 1997 terug in Artis.

Korfbalveld
De jonge Artis-ooievaars waren voor het uiwliegen van een ring voorzien. Hierdoor kon ik het

wel en wee van de vogels volgen .

De eerste vliegoefeningen vonden als gezegd in en rond Artis plaats. Als rustveld kozen de vogels

regelmatig het nabijgelegen korfoalveld van Swift aan de Plantage Parklaan. Daar, op het gladde,

groene kunstgrasveld, verzorgden ze zorgvuldig hun verenpak. Soms verlieten de ooievaars Artis
in het donker en gngen ze, met behulp van maan- en stadslicht, naar het korÍbalveld om te
overnachten. Dit overigens wel nadat de training was beëindigd. Wiebelende takken en

onhandige dakranden gaven waarschijnlijk te weinig rust om lekker te slapen. En op zo'n mooie

kunstgrasmat zijn vijanden als bijvoorbeeld stadskatten makkelijker te ontdekken.

De jongen van L997 vertrokken in september van dat jaar in een groep van zeven exemplaren

met andere ooievaars naar het warme zuiden.
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Goede tijden, heel erg slechte tijden
Op 4 februari 1998 verdween fet uit Waterland-Oost. Ze was weer helemaal op krachten gekomen

en dacht misschien wel aan een gezinnetje. Ze dook die dag op in Artis, terwijl Guus net uit
buurten was, omdat hij ook wel weer eens op vrijersvoeten wilde gaan. Maar op 6 februari 1998

was hij weer terug in Artis. De twee Ooievaars ontweken elkaar een paar dagen, maar

nieuwsgierigheid - en belangrijker: de verliefdheid - wonnen het. Op 17 februari 1998 was het
paar getrouwd en vierde dat met baltsvluchten en snavelgeklepper. Over de nestplaats konden ze

geen duidelijke keus maken. Als jonggetrouwden bezochten ze de familie Santhuizen regelmatig.

De pleegouders van |et waren geregeld getuige van balts en nestbouw. Ook zagen zij, dat

concurrenten werden verdreven. Aangezien ook Artis als nestplaats voldeed, werden ook daar

mogelijke concurrenten al vechtend weggebonjourd. Eén zo'n gevecht bezorgde fet een gebroken

poot. Met een gebroken poot kan er niet worden gepaard en ook voedsel zoeken is moeilijk. Het
paar kwam regelmatig terug in Waterland, want Jet wist dat daar gevoerd werd. Haar conditie
verslechterde. Drinken lukte ook al niet meer en Jet vermagerde zichtbaar. Misschien was een

gebroken hart erger, want Guus probeerde steeds maar weer te paren. Uiteindelijk werd fet op 12

juni 1998 op de Binnenkadijk vlakbij Artis gevonden. Dood!
Ze was nu uit haar lijden verlost. Een kwijnend leven is ook niet alles.

Guus was weduwnaar geworden en hij begon weer aan een zwerversbestaan. Toevallig werden er

in 1998 geen jonge Ooievaars in Artis geboren zodat hij ook daar geen troost kon zoeken. Guus

dook begin december 1998 weer op bij de familie Santhuizen, dit mede door de vorst en sneeuw

in die periode. Tijdens de zachte winter die daarop volgde verscheen hij weer in Artis.

Wie is wie?
Het ringen aflezen is geen eenvoudige klus. Je kunt niet zeggen,'datzal Guus wel

geringde ooievaar in Artis ziet landen. Op 17 juli 1998 zat er

op het dak van de roofdierengallerij. 'Dat zal Guus wel zijn', dacht

Die was op 23 juni 1986 in Gorssel (Gelderland) als jong geringd. En

afirachting van het voorjaar en ooievaarvrouwtjes afi,visselend in
af te wachten. Misschien lukt het hem nog dit millennium een

Willem van der Waal,

Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift " Artis" , jaargang

44, nummer 1 werd ook aandacht aan de Ooievaars van de
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Ransuilen en muizen
in het Flevopark

is de Ransuil
25-36-41, een

Jip Louwe Kooiimans

.In dat
waar ln

tIn de

op

bestaat

1S

Voor een natuurlieflrebber in Amsterdam zijn de parken die in
verbinding staan met groengebieden buiten de stad het meest

interessant, doordat er uitwisseling plaats kan vinden tussen het park
en een groter achterland. Daardoor is het aantal diersoorten in deze

parken hoger dan in stadsparken die aan alle kanten worden
ingesloten door bebouwing. Het Flevopark, aangelegd naar een idee
van Jac. P. Thijsse, is zo' park". Eén van vogelsoorten
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die in dit park gezien
park bevindt zich, in
§ommlge Jaren meer
eerste helft van dit jaar
deze slaapplaats.

Uilen slikken hun
uit twee delen: de
worden de onverteerde
samengeperst tot een

inhoud van de

van de in het Flevopark
echter vertekend door
Mogelijk kan dit verhaal
stukken over Ransuilen

Het voedsel van de Ra
Ransuilen hebben een voorkeur
dichte bosjes of bosranden met

overdag geslapen en boven de open

een voedselspecialist. In Europa

arvalisl,In de regio Amsterdam is

Zoals bij elke specialist is ook bij de

vergelijking met de Bosuil lSrrrr
en weegt 270-4OO gram. Hoewel de

Bosuil, weegt hij een derde deel

cm]. De verschillen in lichaamsbouw

nachts lange voedselvluchten Itot 4,5

bodem wordt afgespeurd naar

vochtig gras, wegbermen en dijken

van

als

n e n

waarland hetvegetatie brijft.laag

's De

de

de

Een Ransuil is

aan

dit
zes
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Flevopark vinden we die onder andere langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal, in de

bermen van de A10, op het eiland Zeeburgen nu nog langs het begia van de Diemerzeedijk, In

gebieden waar de veldmuis niet voorkomt, zoals op sommige waddeneilanden, bestaat het

voedsel van de Ransuil uit de plaatselijk voorkomende woelmuizen. Ameland is het enige

waddeneiland waar de veldmuis voorkomt. Van Vlieland en Schiermonnikoog zijn alleen enkele

braakbalvondsten bekend. Zeer waarschijnlijk gaat het daarbij om resten van door trekkende

uilen op het vasteland gevangen veldmuizen.

De Ransuil is nauwelijks territoriaal, hij verdedigt zijn nest en jongen, maar het jachtgebied is

niet territoriaal verdeeld. Hij deelt dit met soortgenoten en andere uilen. De bosuil verdedigt

daarentegen het gehele jaar, ook in de winter, een klein territorium [20-50 ha]. Daarbinnen is hij

een still hunter, die zich vanaf een uitkïkpost plotseling met grote snelheid op een prooi stort.

Voedselspecialisme is voor zo'n grote vogel met zo'n klein jachtgebied onmogelijk en het menu

van de Bosuil is dan ook zeer gevarieerd. Naast muizen bestaat het voedsel van de Bosuil voor

15olo uit vogels, soms bijna zo groot als de uil zelf. Als kind zag eens hoe een Bosuil een turkse

tofiel [Streptopelia decaoao] verraste in de slaap! Bij de Ransuil vormen vogels slechts enkele

procenten van het totaal aantal prooien. Deze vogels, hoofdzakelijk mussen, vinkachtigen' lijsters

en spreeuwen, worden vaak op de slaapplaats bemachtigd, maar plaatselijk of tijdelijk kunnen

ware muizen en vogels belangrijke prooien zijn.

Veldmuizenpopulaties vertonen duidelijke dichtheidsfluctuaties, elke drie jaar is er een

veldmuizendaljaar. Er wordt wel verondersteld dat de Ransuil in periodes van voedselschaarste

sterker hongerresistent is dan andere uilensoorten. De Ransuil jaagt dan op soorteÍr die ter

plaatse het talrijkst zijn. Doorgaans is de populatiedichtheid van de veldmuis aan het eind van de

winter het laagst. Het aandeel andere prooien zal dus groter zijn en een beter beeld geven van de

in het gebied voorkomende soorten.

Zo'n situatie hadden wij waarschijnlijk afgelopen winter in het Flevopark.

Het verzamelen en pluizen van de braakballen in het Flevopark
Vanaf de laatste week van februari tot en met de eerste week van mei verzamelde ik dit jaar de

Ransuilbraakballen op de slaapplaats in het Flevopark Meestal eens per week raapte ik alle

uilenballen die ik kon vinden. Tijdens het zoeken naar braakballen zag ik soms één Ransuil

zitten. Tijdens broedvogelinventarisaties van het Flevopark werden in het begin van het jaar

maximaal drie Ransuilen waargenomen.2Van de door de uilen geproduceerde braakballen heb ik
waarschijnlijk een derde deel tot de helft terug gevonden. Een Ransuil eet namelijk elke nacht

twee of drie [veld]muizen. In een week eet hij dus tussen 14 en 2l muizen. Over de

verzamelperiode van 10 weken is dat 140 tot 210 prooien per uil. Voor drie uilen is het totaal dus

420 tot 630. Maar vermoedelijk hebben er niet de hele periode drie uilen gezeten. Ik verzamelde

resten van minimaal 209 prooien. Met name de laatste weken vond ik in de partijen braakballen

steeds rond de vijftien prooien, in maart vaak boven de dertig. Bovendien braken Ransuilen wel

veel, maar niet uitsluitend, op de slaapplaats. Na de eerste week van mei vond ik geen braakballen

meer op deze plek in het Flevopark. De slaapplaats was nu waarschijnlijk verlaten.

11
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Huismuis foto: Jip Louwe Kooijmans

Ik heb de braakballen steeds zelf thuis
uitgeplozen. De zoogdierschedels en kaakjes

determineerde ik aan de hand van de

determinatietabel in "Zoogdieren van
'Westeuropa", (Rogier Lange et al, 1994.) Van de

overige prooien was determinatie een stuk
lastiger. Er is mij geen tabel bekend voor de determinatie van vogelschedels. Deze determineerde

ik aan de hand van mijn eigen, zeer bescheiden, vergelijkingscollectie en snavels vergeleek ik met

foto's. De meeste vogelresten moest ik echter ongedetermineerd laten, even als de

keverdekschilden.

Van de aangetroffen prooien hield ik tiidens het pluizen een turflijst bij. De gegevens voegde ik
samen tot een totaallijst.

Het bepalen van het minimum aantal individuen [of MNI, Minimal Number of Individuals] heb

ik bij de zoogdieren gedaan aan de hand van het aantal boven en onderkaken. Zo vond ik
achtmaal resten van de rosse woelmuis [Clethrionomys gareolus], uiteindelijk bleken er slechts

vier paar bovenkaken en vijf rechteronderkaakjes te zijn. Het totaal aantal rosse woelmuizen

1 2 bracht ik terug van acht naar vijf. Een vergelijkbare selectie ondergingen ook de andere

zoogdierresten. In één braakbal vond ik de wijwel volledige schedel van een vleermuis.

Van de drie meest algemene soorten op de prooilijst telde ik, voor het MNI, alleen de

bovenkaken. Het gaat om de veldmuis, de bosmuis [Apodemus sylvaticus] et de huismuis [Mus
domesticusl.

Het vaststellen van een vogel als prooi is eenvoudig, maar het minimum aantal individuen is veel

lastiger te bepalen. Bij de fragiele vogelschede§es was in de meeste gevallen de snavel afgebroken

en ook de meest andere botten waren stuk. Dit komt omdat vogelbotjes van binnen hol zijn.

Hierdoor zijn de vogels minder z'uaar en kunnen ze gemakkelijker vliegen, maar het maakt de

botje ook breekbaarder. Na lang puzzelen kwam ik tot het minimum van acht vogels. Dit getal is

mogelijk te laag. Van de Huismus [Passer domesticusl vond ik in één braakbal een schedel mèt

ondersnavel. Het aantal Huismussen is stellig hoger dan één; tegenover de Ransuilenslaapplaats

bevond zich, aan de andere kant van het pad, een kleine slaapplaats van mussen.

Slechts éénmaal vond ik chitineschilden van een kever in een braakbal. Waarschijnlijk gaat het

hier om een éénmalige snack.

De inhoud van de braakballen (zietabell)

Wat opvalt aan deze prooilijst is het relatief klein aantal woelmuizen [nog geen 50olo] en de grote

diversiteit aan soorten. Als we deze lijst vergelijken met de soorten die beschreven worden door

Melchers & Timmermans ( 1991), valt op dat bijna alle in Amsterdam vastgestelde soorten

woelmuizen en ware muizen voorkomen op deze lijst. Slechts drie soorten ontbreken: de zwarte

rat [Rattus rattus], de muskusrat [Ondatra zibethicus] en de noordse woelmuis [Microtus
oeconoïnus arenicolal. De zwarte rat komt in onze stad waarschijnlijk niet meer voor en de
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Tabel 1: Prooien van de Ransuil in het Flevopark. eind februari tot begin mei 1999

ZOOGDI EREN

Woelmuizen
§8 x veldm*is
5x Í0$$e u;celrnurs
§.r woelraÍ
1 x aardmuís

Ware muizen
56 x basnv.tk
37 x"huistïiu;s
§ x dwerEnuis

::.'lXhrjirrerat

Ongedet. muizen

Spitsmuizen
, ?-r huisspi{srcuís

Vleermuizen
{}rrEedet.

OVERIGE PROOIEN
Vo§els 8
1 x spreeuw
1§mu§
I x $i{t1af
5x olgerJeterrirneed

lnsekten 1

1 x kevu'sthilde*

-+

ToïAar Axrml PRoorEN 209

101

10

85

2

muskusrat is met een kopromplengtevan25 tot 35 centimeter bijna net zo groot als de Ransuil

zelf en als prooi dus te groot. Ter vergelijking: de kopromplengte van de woelrat is 13-20 cm. De

noordse woelmuis is eerder wel als soort in het Flevopark vastgesteld in een braakbal. Daarmee is

echter niet bewezen dat de noordse woelmuis door de uil in het park is gevangen. Mogelijk was

de braakbal afkomstig van een doortrekkende of rondzwervende uil. Of is de prooi gevangen in
Waterland, het grote achterland van het Flevopark. Daar komt de noordse woelmuis plaatselijk

voor en zie rkzo nu en dan Ransuilen.

Tussen de moeilijk te determineren vogelresten valt de Tjiftjaf [Phylloscopus collybita] als soort

op. Ik vond de snavel van 'een kleine insekteneter' half maart in een braakbal. De eerste zingende

tjiftjaf in het Flevopark noteerde ik dit jaar op 5 maart en de eerste Fítis [Phylloscopus tochilus]
op 1 april. Hoewel ik mij besef dat hiermee de soort niet met zekerheid is vastgesteld, denk ik dat

alle andere mogelijke soorten om verschillende redenen afuallen. Het minimum aantal vogels

blijft hoe dan ook steken op acht.

Het aantal spitsmuizen is traditioneel laag, de Ransuil eet wijwel geen spitsmuizen.

De meest spectaculaire prooi op de lijst is mijns inziens de vleermuis. Het gaat hier zeker niet om

een dwergvleermris [Pipistrellus pipistrellus], veruit de talrijkste vleermuissoort in de stad. Het

betreft een grotere soort vleermuis, vermoedelijk een Iaatvlieger [Eptesicus serotinus]. Zekere

determinatie is aan de hand van de door mij gebruikte tabel niet mogeliik, omdat een aantal

tanden ontbreekt.

Ook de aardmuis [Microtus agrestis] is een interessante prooi. De soort is in Nederland vrij
algemeen verspreid, maar in Amsterdam is de soort recentelijk alleen gevangen oP de

Diemerzeedijk en gevonden in Ransuilbraakballlen uit het Flevopark. Waarschijnlijk heeft de uil
daar toen gejaagd en nu misschien weer.

Als inventarisatie zit de grootste winst van deze Iijst bij het flinke aantal huismuizen:bijna l3o/o

van het totaal. De soort werd door Melchers & Timmermans niet vastgesteld in dit blok. Bij alle

andere soorten is dat wel het geval. Een nieuw stipje op de verspreidingskaart.

13
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Conclusies
De stip op de kaart is niet zo zeer interessant voor de verspreiding van de huismuis, maar zegÍ

veel over het jachtgebied van de Ransuil. De uilen moeten gejaagd hebben op een plaats waar de

huismuis algemeen voorkomt. Omdat Melchers & Timmermans de huismuis niet als

Ransuilprooi in het Flevopark noemen, kan dit twee dingen betekenen:

l) de Ransuilen jagen in een ander gebied dan circa tien jaar geleden, waar de huismuis als soort

algemeen voorkomt.
2) de huismuis is in het jachtgebied van de Ransuilen zo sterk aantal toegenomen, bijvoorbeeld

door veranderingen in het landschap, dat de soort nu een belangrijk substituut is in een periode

van voedselschaarste.

De eerste optie kan betekenen dat de Ransuilen nu dichterbij de stad jagen, bijvoorbeeld boven

de voormalige foodse begraafulaats, of zelfs in de stad. Maar het voorkomen van Ransuilen in
grote steden is een zeldzaamheid.

De vondsten van de aardmuis en de rosse woelmuizen maken het aannemelijk een relatie te

leggen met de sanering van de Diemerzeedijk of de aanleg van de A10 en de Piet Heintunnel.

Immers zelfs in de laatste serie braakballen vond ik, naast veldmuizen en bosmuizen, schedel-

resten van rosse woelmuis, woelrat én huismuis. Bij het zoeken naar een verHaring is het

belangrijk te realiseren dat de huismuis meestal geassocieerd met mensen leeft, ook wel buiten, in
bos met ondergroei, graan- en riewelden en ruige tuinen, maar alleen als andere muizen

ontbreken of schaars zijn. Eigenlijk zijn dit gebieden waar de veldmuis ook kan voorkomen. In de

herfst trekken buiten levende huismuizen naar menselijke bebouwing. Het grote aantal

bosmuizen is geen indicatie voor het jachtgebied. De soort komt voor in zeer veel biotopen, mits

er enige vorm van dekking is maar niet in zeer natte terreinen.

Op het eiland Zeeburg zijn menselijke activiteiten en bebouwing enorm toegenomen én is er nog

veel open terrein voor muizen en uilen. Waarnemingen van jagende Ransuilen zouden al meer

duidelijkheid geven. Nader onderzoek naar muizen met vallen lijkt mii tamelijk omslachtig ge-

zien het grote aantal mogelijke gebieden en het feit dat de Ransuil 's nachts oppervlakten van

enkele vierkante kilometers kunnen afzoeken. De grootste vraag is in welke mate het jachtgebied

van de Ransuilen beïnvloed gaat worden door de bouw van IJburg en of het als jacht en leefge-

bied voor deze soort interessant blijft. Wat de veranderingen ook zijn geweest en welke verande-

ringen nog gaan komen, ik hoop dat de Ransuilen dit najaar weer terug komen naar het Flevopark.

Het is fantastisch om zo dichtbij huis zo'n mooie en interessante vogel te kunnen bekijken en bestuderen.

Voetnoten: I MededelingBert Jan Bol
2 Mededeling Ellen de Bruin

Geraadpleegde li teratuur:
-Bert Jm Bol. Rmsuil.In: Martin Melchere & Remco Daalder [red] Sijsjes & drijfsijsjes' 1996

-S.Broekhuiren et al. [redl. Àdro ro de Nederlandse zmgdieren, t992
-Lars Jonsson. Birds of Eurcpe, with North Africa md the Middle Ect, 1992
-Rogier Lmge et al. Zoogdieren m West-Eurcpa, 1994

-Martin Melchere & Geert Timmermms. Haring in het If, 1991
-Noord-Hollandse zoogdierstudiegroep. Braakballen pluizen, 1999
-R.M.Teinria [red]. Atks mn de Nederlandse broedvogels, 1979
-Vogelwerkgroep avifauna west Nederlmd, Randstad en broedvogels, 1981
-K.H.Voous. Atlm vm de Europeese vogels, 1960
-K.H.Voous. Bosuil, nachtelijke kleine havik vm bos en park. De Lepelmr, mei/juni 1980
-K.H.Voous. Ransuil, muizenvangende "katuil". Vogels, mei/juni 1982
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o Atraste

vuk'eerd. bezig dobr ze metbier

te lokken en te de opbrengst van

hun tuin hoeven te leven, wat meer tolerantie ten aatuien van wilde dieren en

worden vrwacht!
In den rubiek ml de veranderingin ile volgorde van de opgaomde soortm ilirect opval-

len. Ikwil mij zoveel mogelijk conformeren aan de in de Avifauta van Nederland deel 1

(1999) gebruikte tolgorde. Het voorop phatsen vafl de eendachtigen en de hoenders vloeit

voort uit een beslissing van de CSNA (zie Dutch Birding 20, nr. 1, 198).

N.B, Adreswijzi§ng: Waanemingen uit ile periode juni tot en rnet augustus 1999 voor
j0 septembn'zenflQn aan: Paul J. Maras, KroPthollerstraat 23,

10&t DB Amsterdan, (020) 615 90 34.

Zwarte Zwaan 21-3-99 Termietengouw 1 ex. (NZij).

Wilde Zwaan Overdiemerpolder vanaf vorige periode (december-februari) tot en met 7-3-
99 ter plaatse familie bestaande uit 2 exx. ad. en 3 juv. (NZij). 5-3, 6-3-99
Houtrakkerbeemden-wesVlnlaagpolder 2 e)«. ad. t.p. 12.30u e.v. (JvB, PD, PMfrFï):

Op i3-3 2 exx. ad. met 2 juv. tp (PT).

Sneeuwgans 9-3-99 Rijperdwarsweg I ex. blauwe fase t.p. (NZij), op 13-3 was deze vogel
te zien bij Peereboom (FV. WWa).

Toendrarietgans 6-3, 7-3-99 lnlaagpolder 120 exx. t.p. (PM, PT). 10-3-99 Ringweg

Zeelandia ca. 150 oo«. rondvliegend (PM).

Kleine Rietgans 10-3-99 enkele ercc verspreid in Waterland (VVWa), 1 7-4, & 18-4-99
Peereboom resp.l ex. & 2exx. t.p. (NZD. 9-4,15-5-99 Binnenbraak resp.4 exx. & 'l ex. (Iang,

FV. VlAfua). 'l-5-99 Oosterpoel 6 exx. (M, 13-3, 16-3-99 Werkeiland, Vijfhoek 1 ex. (VOD).

Grauwe Gans Vanaf 9-3-99 fud.Bos, Noordkant o,m. Meerzicht en wetland
Vietnamweide maximaal 19 exx., waaruit zich later 4 paren formeerden, met resp. 5, 5, 4
en 3 pulli (JvB, FG, PM, PT). 1913'99 Vijfhoek 70 exx. (FG). 24-99 Bretten 38 exx. N (PI).

lndische Gans 12-3, 23-3-99 Waterland, Uitdam resp.l ex. en 2 exx. (FG, MK).22-5-99
Halfweg 3 e>«. overvliegend (FG).

Canadese Gans 23-4'99 Valentijnkade I paar t.p. (Zoetelief), 8-5-99 Ronde Hoep 1 ex.

(JvB). 10-5-99 Westgaarde 2 exx. (JvB). 21-5-99 De Munt 3 exx. t.p. (NZij).

Brandgans 23-3-99 Marken 200 exx. (MK). 31-3 Vm 264-99 Osdorper Binnenpolder 1 ex.

met om linkerpoot kleinq gele ring (JvB, FG, Pï). Vanaf 274-99 3 exx. t.p. Kalfjeslaan (DC).

8-5-99 Diemerbos (Gemeenschapspolder) 70 exx. NO (VOD).

Rotgans 27-3-99 Barnegat 1 ex. (FV), 20-5-99 De Kinsel 1 ex., 21-5-99 Plas t.o. Udoorn 1

ex. (NZD.

Krooneend 6-3-98 Ringvaart t.h.v. Amstelkade 400 1d (DÏ. 14-3-99 Botshol 3 e»r.(1 d)
(FG), 8-5 1 paar met 6 juv. (JvB, PT). 10-4-99 Ouderkerkerplas 1 paar (JvB, PD), 23-4 1d en

29 t.p. (RvD, PM), 7-5 2 paar (FN, MAtua). 13-3-99 Vijfhoek-Haven Ballast 2d (VOD).

Tafeleend 26-5-99 Boezemgebied Halfweg 19 met pulli (JvB).

Toppereend 13-3-99 Vijfhoek 7 etu,.; 1-4 Vijfhoek 1 paar (VOD). 10-4-99 Barnegat 3 paar
(FV).

Mandarijneend 1-5-99 Nieuwe Diep Flevopark 1 d (FN, WWa).

Eider 19-3, 1-5, 15-5-99 Nieuwe Diep 19 (FG, FN, ïang, WWa).

Brilduiker Hoogste aantallen: 13-3-99 lJmeer Muiden-Zeeburg totaal 41 5 ew':27-3-99
Vijfhoek 200 exx.; 9-4 Vrlfhoek 1 I NOD). Laatste waarnemingen: 10-4-99 Ouderkerkerplas

bbl'
waarnemingen

Itr
waarnemrngendegierzwaluw jaargang ?7 lggg nr. 3, septembeÍ 1999



waarneming

Houtra
bij fietspad

HalÍweg en Bretten-Groote Braak in

1 paar en & 29 §OD). 2-5 Vm

1g VOD). 28-3-99 Gouwzee 19 t.p. (NziCI.

6-3-99 Gouwzee 1 paar baltsend (NZij). 19-3-99 5 exx. (FG). 1 3-3

\ 7-4-99 Westgaarde 1

13-3-99 in plas-dras (MK),

Hol max. 3 paar (WS).

sg 17-4 t paar t.p.(PM)
d) t.p. (NZir. 29-4-99 Asd.Bos, Oeverland N.[\z1eer 1d naar N

tussen Brandganzen (VOD).

omg. Uitdam 1 (WWa), 27-3 Um 29-5-99 De

13-3 t./m. 10-4-99
resp.2 exx. d

2-4-99 (ws).1

resp.1 d

t.p. lJsselmeer/Blijkmeer (NZij).7-5-99 1g
d (ivB).

1 ex. (MK).

exx. (PD). 13-

26-3,
1-4.

exx.

99

(NZD.

paar

WWa).
tot

(Nzij).

Fuut

31-3,
31-3,

26-4,

8-4, 16-4,21-4-99 S

Weiland Van Geijssel Holendrechter- Bullewijkerpolder
Patrijs
t.h.v. U bij

Ringweg.

PM).

3-3-99

-4-99

19-5-99 Twiske 4 exx.en

kaan 27-5-99 1 ex.

13-3-99 Park De Hoge Dijk 1 ex.

6-3-99
(PD, PÍ),

omg. Manege

h.v. Uitdam -
(WWa, Nzij).

t.p. 4-3, 14-4, 17-4 &
in broedkleed (VOD, ËV,

1 ex. broedkleed i.g.v, Geoorde

t.p. (RvD). 30-4 &

zwemvogels. ln een natuurdocumentaire over het
reservaat Kopacki Rit in het vroegere Joegoslavië

werd op een van de Duitse zenders in 1984 een

aantal langdurig rondzwemmende Kwakken
getoond. ln Voisin, 1991, wordt melding gemaakt
van duikende en drijvende Kwakken in Frankrijk en
in Florida. Ook bij het Markermeer ben ik geregeld
getuige van het te water gaan van Blauwe Reigers

die even op het wateroppervlak ronddobberen alvo-

1

WWa, NZij).10-4-99
Futen t.p.
Geoorde 28-3

resp.

-99

1 ex.

bijna
4-4,



:

rens het natte element w€er yoor de ucht te verwisselen. Volgens BWP t, 977 wordt door
geen
zren

tuur geen gegeve

Roerdompen zwemmen, ook als

-4, 23-4-99 Bretten-G B raak hoempend

ns daaromtrent bekend. Het lij
ze foerageren,

roote ex.

304-99 Twiske ex. (NziD.

kt mtJ echte bepaald niet

(Frieswijk, JvB). 22-5,
Reiger 18-5-99 Provi

Purperreiger 17-4-99

25-5-99 1 ex.4-4,21
Groote (FG, ffi). Blauwe nciale weg poeltje

nieuwe tramremise brug 1

20-4-99 Artis 1 ex. N-NW
nest. (AS) 9-5 nesten (AS). Durgerdam ex.

Vijfhoek 1 ex. zO (VOD).

Ooievaar 7-4-99 12.43u 1ex. schroevend (PM). 25-4-99 Schellingwoude 1 ex. N

U,lWa).27-4,8-5 en 1 1 r (nest) Botsholsedwarsweg (JvB. PT ). 284-99 Spaarndammerdijk,
Morswaal 1 ex. ZO (PM). 4-5-99 Artis 2 exx. W-ZW (VlAlVa). 19-5-99 Reinier

Vinkeleskade 1 ex. OvL). 31-5-99 Amíerdam Oud Zuid, Gerard Terborgstraat e.o. 1 ex.

Poppendammergouw 1 d (NZD. 29-3-99 Gouwzee 1d (FG). WestpooryBretten: 31-3-99 Bretten-Groote
Braak 1d ad., witte ondervleugeldekveren, laag boven rietland (PM), 10-4 1d subad. jagend (PM). 2-4,
214-99 Boezemgebied 1 ex. (PD, P\, 27 -4 I d en 1 9 rondvliegend (PM). 19-4-99 Ruigoordweg bij

Oceanenweg 19 naar N (PM). Weíelijke Tuinsteden: 2-4-99 C.Lelylaan 2x 1Q naar N (PM). 5-4-99 Hoek

Colijnstraat-Burg. Röellstraat 1d naar N (PhD). Diemen: 16-3-99 Vijfhoek 19 N (VOD), 26-3-99 Vijfhoek
1 paar(JvB),10-4 1d (PD).

Blauwe Kiekendief 4-3-99 Schiphol-oost 1 I & 1 d ad. Íoer.,22-3 29 foer. (PM). 5-3-99
Houtrakkerhoek bij Batterij-Spaarnwouderveen 1Q foer.; 1d ad. t.p. op hekpaal (PM), 5-3-99
Houtrakkerbeemden-oost 19 (JvB). 15-3-99 1Q PEN-bos, 1e Diem (VOD).44-99 1d over
Ouderkerkerplas (WS). 24-4-99 Zuiderwoude 1? (FV).

Havik op minder gebruikelrjke plaatsen: 5-3-99 Cramergracht omg. schutsluis Slotermeer 1d (Kamp,

PM). 4-3-99 Osdorper Binnenpolder 1 ex. jagend (JvB). Verder broedparen/territoria Bretten,

Westhoffbos, Noorderbos, Amsterdamse Bos (Kamp, PM, PT). Broedgeval Spaarnwoude, Noorderbos, in
zeer jonge aanplant; BertJan Bol ringde 3 jongen (Kamp, PM, Nzi). 26-5-99 El Dorado. Middelpolder 1

d juv. rondvliegend (PM, med. DC).

Spetwer Territorium Beatrixpark, waargenomen vanaÍ 27-3-99, na 1-5 geen waarnemingen meer (DC).

Broedgeval Sloterpark (Kamp, PM).

Visarend 11-5-99 Poppendammergouw 1 ex.(FV). 29-5-99 boven het Academisch Medisch Centrum in

Amsterdam Zuidoost vloog 1 ex. (Joop Stam, Fons Bongers, en anderen).
Smelleken 19-3-99 Badhoevedorp, Sloterbrug 1d (Pï. 23-4-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. hoog N

(TvL). 10-4-99 Peereboom 1d (FV). 1-5-99 Binnengouw 1 ex. (FV).

Boomvalk eerste waarneming 'l 8-3-99 Batterij Halfweg 1 ex. (PT). 28-3-99 Vrlfhoek 1 ex. over (WWa).

204-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. ad. O (RvD, PM). 21-4-99 roepende exx. gehoord Schinkelsluis (RvD,

PM).21-4-99 49 Oude Schipholweg 1 ex. (PI. 23-4-99 Th. de Bockstraat 1 ex. NW (PM). 234-99
Hobbemakade 1 ex. (TvL). 26-4-99 Osdorper Bovenpolder (slibveldenweg) 1 ex. (JvB). 26-4 en 304-99
Gaaspezoom 1 ex. (VOD). 2-5-99 Volgermeer 1 ex. (NzD. 6-5-99 Rijperdwarsweg i ex. (NZrr. 18-5-99
Amstelpark 2 exx. (lvl). 24-5-99 Houtrakkerweg, Halfweg (Houtrakbos 1e Fase) 1 paar cirkelend.

Slechtvalk Spaarnwoude, de gehele maand maart en april 19 subad. pleisterend in en rond de

Houtrakkerbeemden en de lnlaagpolder alsmede het aangrenzende Dijkland (JvB, RvD, MK, PM, PT).

Het kleed van deze vogel leek veel op dat van de volwassen Slechtvalk, maar op de kop en de boven-

Braak
2 N
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24- een tweede ex.

plaar terzelfdertijd roestte. (PM) Een dag later namen MK en

nl. in Dijkland bij de Spaarnwouderplas: een

stoeiden. ging neer in het wei
donkere vleermuis,

op luttele k
(

I
passerend juveniel wijfje S

ting (PM). Laatste waarn

Schinkel 1

in het volle
de bekende waarne-

ten minste drie gezren rn

Ite wijÍje in mast 19; ze viel, luid "ke- TSJAK" roepend,
verdween daarna - hoog schroevend - rn noordel

1-s-ee (PT)

mingsplek aan
dagen tijd. Op

de Ringweg.
23-4-99 zat$

2.kj. (FV, WWa),

Broekermeer 1 d ad. t.

§OD). Buitenveldert:
Waterral 8-3,23-3,29-

9-4.99 Binnengouw
p. (WWa). Diemen: 1

1 ex. (FV), 1

3-3-99
25-5 -99 Ja chthavenweg/A
3-99 Nieuw-Brettenpad bij

Braak Bretten-Groote Braak
Brettenpad

24-4-99
Wetland

1 ex. biggend (PM). 19-3-99 Vijfhoek 5 exx. (DT), 26-3 3 exx.

gehoord (JvB, PD).

1 gedeeltelijk

11.00u

Uitdam 1 ex.
14-4-99

Plas t.o. ljdoorn

2 exx. (NZij). & 2 paar exx. (NZij). 26-4-

99 T.Schreursweg ging door
later in de Plevier

7-4-99 -5-99

7-4-99 in ad. t.p., mei 34 exx. aantal,

op 1 6-4 6 exx. (PÍ). Vanaf 1 1 onder O van Zuivering 1 mog. territorium

Ringweg
1 ex., 1

2 exx.

gehoord (VOD).

Goudplevier 6-3-99 Rijperdwarsareg 400 exx. (NZij). 10-3-99 Lutkemeerpolder 1 6 exx., 1 2-3 40 exx.

Uburg 3 exx. ad. (Tang, WWa). 18-5-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex.

exx. Houtrakkerbeemden-oost (PT).

Kinsel 1 ex. (M.
10-3-99 Spaarnwoude, lnlaagpolder omg. Zeelandia 1 ex. t.p. i.g.v.

t

I

3

2 exx. t.p. (PM),

13-3-99 ljdoorn
22-3 idem 7 exx., 7-4 idem
1 ex. (Nzij).24-3,27-3, 15-5-99

aj nÍ. 3, s eptembeÍ I 999



De Kinsel 1 ex.

2 exx, (WS)

Kemphaan 9-3-99 Osdorper Binnenpolder 2 exx. (PT), 9-4 3

(JvB, PD, TvDl.2-4-99 Noordzeeweg 8 exx. (l-vD). 26-4-99 Ons

1 ex. (PD). 12-3-99 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia 9 exx.

ten minste 50 exx. t.p. (PM); Houtrakkerhoek 2d t.p. (PM). 1 Marken 3 exx.(FG). -5-99
lJdoorn 1 10 exx. (DT). 1 3-3 t./m.18-4-99 Holendrechter- en present, met max.

op 17-3 (lvB, MK, WS). Bokje 114-99 Westpoort Mobil 1 ex. (NZij).

Houtsnip 19-3-99 Ringvaartt.h.v- Flevopark 1ex. overvliegend (Dï. 2-4-99 Lange Bretten 1 ex. (FG).

234-99 Nwe. Oosterbegraafplaa§ ll ex. (Zoetelief).26-4-99 Volktuinen Ons Buiten. Oeverlanden

N.Meer 1 ex. (PD).

lJslandse Grutto 24-3-99 De Kinsel 2 exx. (WWa), 10-4 ca. 30 exx. (FV), 14-4 41 en<. (WWa), 1 8-4-99
ten minste 8 exx.- meest d, ten minste 1 V - (VOD). 144-99 Broekermeer 8 exx., Barnegat
12 exx.(V1AlVa). 2-41.1§1.234-99 plas-dras Holendrechter- en Bullewijkerpolderten minste 20 exx. op
2 april en max. 87 e»<, op de laatstvermelde datum (MK, WS).

Grutto 5-3-99 OBP 4 exx., 23.3-99 130 exx. (Pï, Hoge aantallen: 7-3-99 weiland en plas t.o. lJdoorn

539 exx. (NZiD. 12-3-99 Middelpolder 2000 e;o<. (MK). 13-3 & 14-3-99 Holendrechterpolder in plas-dras

>1000 exx. (MK, WS).

Regenwulp 22-4-99 Spaarnwoude, lnlaagpolder 1 ex.(JvB). 30-4-99 Spaarnwoude, Noorderweg 4 exx.

N (RvD, PM). 29-4-99 Boezemgebied Halfirueg 8 exx. laag over (JvB). 254 &30-4-99 Gaasperzoom resp.

1 ex. & 4 exx. NO (VOD). 294-99 Asd.Bos, Oeverland N.Meer 4 exx. N, 3-5-99 26 elor. N (PM). 30-4-99

211 Aandammergouw 3 el«. (NZij). 1-5-99 Binnengouw 2 exx. (M. 4-5-99 Artis 1 ex. NO (Vs&a).

-" Wulp 74 Schiphol-oost 2 exx. baltsend in Z; 1_ neer vlakbi.j spottersplaats in 9ra5 (PM)- 104-99
Holendrechter en Bullewijkerpolder ca. 80 exx.(JvB). 10-4-99 weilanden omg. 't Schouw 150 exx. (DÍ).
Zwarte Ruiter 1 'l -3-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemdèn-oost 1 ex.(JvB), daarna vanaf 94 tot en
met 10-5-99 max.2 exx. alhier(JvB, RvD, PM, Pl).24-3,29-3 en 174-99 Spaarnwoude, Ringweg omg.
Zeelandia I ex (RvD, PM). 9-4, 1-5-99 Waterland. Binnengouw resp. 3x 1 ex. & 1 ex. (M. 294-99
Waterland, Peereboomweg 2 exx. (NZij),.1 5-5-99 Zuiderwoude 1 ex. Clang, VlAffa). 17-3, 2-4-99
Amstelland, plas-dras Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 el«. & 1 ex. (WS).

Tureluur 10-3-99 Lutkemeerpolder 3 exx. (jvB).

Groenpootruiter 7-4-99 Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB). 104, 17-4-99 Spaarnwoude, Ringweg
1 ex. (PM), 23-4-99 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex.,26-4 3 e»<., 1-5 2 e»<., 17-5 2 exx., 19-5 9 exx.,
7-5 4 etu. (RvD, PM, fi. Op 27a-99 vlogen er over de Ringweg bij Zeelandia 30 exx. over; die even

neergingen in Houtrakkerbeemden-west, alvorens verder te trekken naar NO (PM). 17-5, 19-5-99
Spaarnwoude, Batterij Halfweg 1 ex. (PT),7-5 De Esvan Sparenwou 2 exx. t.p. (PM). 1-5-99Westpoort,
Gemaal Rijnland 1 ex. (TvD). 18-4-99 gehoord lJdoorn (M. 24-4 &7-5-99 Zuiderwoude resp. 2x 1 ex.

en 2 exx. (N).29-4-99 Waterland, Peereboomweg 1 ex. (NZÍ). l-5-99 Binnengouw 2 exx. (M.2-5,7-5,
24-5-99 Plas t.o. lJdoorn 1-2 exx. (DT, NZij). 15-5-99 Aandammergouw 3 exx. (M.
Witgatje 8-3-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 21-4-99 Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB). 1-4, 10-4
en17-4-99 Spaarnwoude, Ringweg resp. 1 ex., 1 ex. en 3 exx. (RvD, PM). 19-4 Diemerbos 1 ex. (VOD).

20-4-99 Schiphol-oost 1 ex. O (PM). 22-4-99 Bretten-Groote Braak 1 ex. (TvD). 25-4-99 slibveld

Bauduinlaan, Ruigoord 2 exx. (NZD.

Bosruiter 2-5-99 Waterland, Peereboomweg 1 ex. (NZ|D. 7-5-99 omg. Zuiderwoude 1 ex. (FV). 15-5-99
De Kinsel I ex. (Tang, WWa).16-5-99 Plast.o. lJdoorn 1 ex. (NZij).7-5-99 Spaarnwoude, De Esvan

Sparenwou 1 ex. t.p. (PM). 17-5-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex.(Pf.
Oeverloper 28-3-99 Westpoort Mobil 1 ex., 26-4 Vijfhoek 1 ex. (VOD), nadien, in de maand mei,

van allerwege meldingen.
Steenloper 15-5-99 opspuiteiland lJburg 1 ex. (Tang, WWa). 21-5-99 Uitdam 1 ex. (FG).

Kleine Jager 25-4-99 lJsselmeer Marken tussen vuurtoren en vaargeul Flevoland 1 ex. achter Visdieven
(WWa).

Zwartkopmeeuw 27-3-99 plas-dras Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 exx. baltsend (WS), 6-4,
124, 25-4-99 Knooppunt Holendrecht 1 paar (op 12-4 bestond dat paar uit 3.kj. exemplaren) in

Itt
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6-48exx., en 124-993exx.-laatstemelding-(PM).9-3, 54,7-A-ggresp.8exx., 1ex. en3exx.t.p.
Polder Meezicht - in april in broedkleed - (JvB, PM). 12-3-99 Marken 5 exx. (FG), 27-3,5-4-99
Overdiemerpolder resp. 12 e»(. en 4 exx.- laatste in broedkleed - (NZij)'

Engelse Kwikstaart 264-99 Plas t.o. lJdoorn 1 d (NZD. 26-4-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-

west 'l d t.p. (PM).

Gele Kwikstaart eerste melding: 2-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Noordse Kwikstaart 8-5-99 Landsmeerderveld 2 exx. (FV).

Grote Gele Kwikstaart 12-3-99 ten O van Ransdorp I ex. (FG). 1-4-99 G. van Lierstraat, Osdorp MAP

1 ex. overvliegend (JvB).

Rouwkwikstaart 8-3-99 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia lnlaagpolder 1d & 19 t.p. (PM).

14-3, 15-3 & 19-3-99 minimaal 2 exx., ten hoogste 4 (VOD). 26-3-99 Holendrechter-

en Bullewijkerpolder 1 ex. Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (PT).

Noordelijke Oeverlanden N.Meer 1 ex. (PT), op28-47 exx.Nachtegaal eerste

zinsend (JvB, PD). De Heuvel 4 zingende exx, (PD).

Blauwborst 17 Excursiepad 1 ex. (RvD, PM). 18-3-99 Bretten-Groote Braak 1 ex' (FG).

30-3-99 B

26-3-99 B

en Boezemgebied 10 el«. (FG). 25-3-99 Brettenzone 1 ex. zingend (JvB).

19-3, 28-3-99 Vijfhoek 2 exx. zingend (DT, VOD). ln april van diverse

22

nog? §OD).
Tapuit 2-4-99 Holendrechter- en Bullewrjkerpolder 1 ex. WS). 20-4-99 Holysloot 2 exx. (FV). 23-4,

26-4-99 19 t.p. Houtrakpolder (RvD, PM). 23'4'99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB)' 23-4-99

Ouderkerkerplas 1Q t.p. (RvD, PM). 1-5-99 UNA-centrale, Diemen 2 exx. dq (NZD. 2-5-99

Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB). 5-5-99 UNA-Diemen 2 exx. (VOD).

Beflijster 184,284-99 Bauduinlaan, Ruigoord resp. 4 en 3 exx. (NZij). 20-4-99 Asd.Bos, Excursiepad

20.00u 1d No (PM). 204-99 Holysloot 19 (FV). 23-4-99 Ronde Hoep 1 ex. overvliegend (MK). 25-4-99

Vijfhoek 19 t.p. (RvD). 16-5-99 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Kramsvogel 24-99 Bretten 76 exx.(PT). Laatste: 9-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Koperwiek 19-3-99 Koenenbos 120 exx.(Pï. Laatste: 2-zt-99 Wes§aarde 1-2 exx.(JvB).

Grote Lijster 3-3-99 Vijfhoek gehoord roep (overvl. ?); 13-3-99 Strekdam Ballast / Krijgsman 2 exx.

(VOD). 304-99 Asd.Bos, weiland Schotse Hooglanders 1 ex. ad. t.p. (PM).

Sprinkhaanzanger eerste waarneming: 16-4'99 UNA-Diemen zang (VOD).

Snor 12-4-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. zingend van 20.15u-21,05u (PM)" Nadien werden hier twee

tenitoria vastgesteld (RvD, PM, PÍ).244-gg ljmeerÀallast 1 ex. (NZU). 25-4-99 Vijfhoek 1 ex. (RvD).

7-5-99 Batterii, Halfweg 1 ex. zingend (PM). 8-5-99 moerasje ten W. van de Diemen 1 ex. zingend (DI.
19-5-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (PT).

Spotvogel 8-5-99 DiemeÖos 2 exx. zingend (VOD).l1-5-99 Broekergouw 1 ex. (NZD' 27-5-99
Flevopark 1 ex. (FG).

Bosrietzanger eerste waarnemingen: 26-4-99 Batterij 1 ex. (PÍ). 26-4-99 Ringvaartdijk bij

Oude Haagseweg I ex. zingend (JvB, PD).

Kleine Karekiet eerste waarneming: 214-99 Bretten-MCA 1 ex.(Pï.
Rieuanger eerste waarneming: 26-3-99 Vrjfhoek 1 ex. zingend (JvB). 34-99 ljmeerBallast 2 exx. (NZij).

Grote Ka rekiet 2 1 -5 ilm 29 -5-99 Gouwzee/D ijkei nde 1 ex. (NZij).

Braamsluiper 114-99 Bauduinlaan 1 ex. (NZij). 23-4-99 Haarlemmerweg- Australiehavenweg 1 ex.

Ill'
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ken, totdat duidelijk werd dat het object van aandacht niet de
inventaris van de woningen betrof, edoch een merkwaardig
pietje dat vrolijk kwetterde in het lentezonnetje. Er bestaat wel-
licht onduidelijkheid omtrent de ligging van de waarnemings-
plek. Volgens mijn kaarten ligt het wijkje waar de vogel is

gezien, wel degelijk in het werkgebied van de VWG Amsterdam,

nl. aan de linkeroever van de Vecht. Het zal waarschijnlijk het

eerste door de CDNA erkende geval voor onze regio worden
(Van den Berg, '1999) Een eerder waargenomen exemplaar;

daterend van l6 december 1972, werd op grond van de in de
beschrijving gemelde snavef door de CDNA als albrno

24

roze Spreeuw
Spreeuw beschouwd (Vlek 'l (1 996) geeft

geen motivering van Als er in de beschrijving van dat vroegere geval

en geloei zou het geboekstaafd zijn als Lakenvelder. Toch is er reden tot
beklk blz. 44 van

tamelijk licht,
zljn vrlj de vogel
zal dat beest aan

Weesp de eerste of de tweede (of zelfs de derde - pen. med. Ruud Vlek) Roze Spreeuw van onze

regio is.

Keep 8-4-99 Westgaarde 1 ex. (JvB). 13-4-99 Vrjfhoek gehoord (VOD). 264 Maxis gehoord (VOD).

Sijs 1-3-99 Osdorper Binnenpolder Tigeno 5 exx. (Pï.
Kleine Barmsijs 11-3-99 Ruigoordweg 1 ex. zingend (PM).

Japanse Dikbek Euphona personata 204-99 1 d zingend Bankastraat (DÏ).

Ringmeldingen
Sperwer rond 25-7-98 1 ex. 1.kj., raamslachtoffe; dood geronden in Weízaan, Het Ziedhuys;

gemeld door C.W Boer en J.P Blakenburg uit Assendelft. De vogel droeg een ring, nr. .3547480;

dit vrouwtje was geringd door BertJan Bol in het Sloterpark te Amsterdam op 9-7-98. (schr.med. B.-

J.Bol. ontv. 9-6-99).

Andere diersoorten
Ringslang 8-5-ggTerrein t.o. UNA, Diemen 'l ex. (NZij). 16-5, 18-5-99 ljmeerlBallast 1 ex. (NZtj).

Dwergvleermuis 14-3-99 Zuiderwoude 1 ex. (NZij).

Hermelijn 13-3-99 Barnegat 1 ex. (NZÍ).30-4-99Twiske 1 ex. (NZij). 15-5-99 De Munt 1 ex. (NZij).

Wezel 20-5-99 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZij).

Vos 31-3-99 Ringweg Zeelandia 'l in paniek over de weg uit lnlaagpolder naar schelpenpad HRB-west

12.00u (PM).

Met dank aan de volgende waarnemers:
Joop en Gerda Andriese, Jan van Blanken (JvB), Dana Constandse (DC), Philipp Derks (PhD), Ronald van Dijk (RvD),

Teun van Dijk (TvD),Piet de Droog (PD), Joh. J. Frieswijk, Frank van Groen (FG), Bert en Mreneke Kamp,

Edith en Mark Kuiper (EK, MK), ïheo van Lent (TvL), Paul J. Marcus (PM), Fred Nordheim (FN), will Schep (ws),

Adry StreeÍland (AS), Paul Tak (PT), David Tempelman (DT), Frank Visbeen (FV), Willem van der Waal (VWVa) en

Nirk Zijlmans (NZij)
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26

Ruud Vlek

vo rr I zomer 1999

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

p. Blauwgeers (foto's), Gek op een snack. De Telegraaf 28 juni 1999 p. 1. Over een Blauwe Reiger als vaste bezoeker

in de Febo snackbaÍ op het Stadionplein.

O. Borghardt,'De Vffioek mu em prachtigwetland zijri Diemer Courant23 dec.199l. Interview ma bioloog Guus

van Duin. Op de Vijfhoek zijn door het VOD 225 soorten vastgesteld, w.o. 75 soorten broedvogels.

A. Brouwer, Ecologie in Beeld. CD-Rom, Bureau Stadsecologie/Dienst RO Gemeente Àmsterdam, juni 1999.

lnvoerprogramma m,b.t. gegevens van soortor in de gemeente Amsterdam.

Th. Dammen, J.M. Fiedeldij Dop, G. )oukes & G. schuitemaker, Gierzwaluwen onder dak Uitg.

Gierzwaluwwerkgroep Àmsterdam, Ze druk juni 1999. Overziót r"an nestbeschermingsmaatregelen m.b.t. deze

soort in Amsterdam.

G. van Duin, J. DrijÍhout & R. Sjouken, Beschrijving van een Noordse Nachtegaal op deVuilverbranding aan de

Diemerzeedijk 19-20 mei 1977. Vgl. ook HetYogeljaar 26e )rg. nr. 4: 179-182 (fotot) en Van den Berg & Bosman,

Zeldzame Vogels van Nederland 1999 245,

G. van Duin, Geluidsopname van Noordse Naótegaal op de vijftoek bij Diemen, 20 mei 1998.

Enige vogel-artikelen van Guus van Duin in dagblad Trouw, 1988-1990:

- Maaier vernietigt vogelkolonie. Ïouw 28 juni 1988.

-Visdiefkolonie uitgemoord. Ïrouw 4 juli 1990.

Op het verkeersknooppunt Holendrecht werd in juni 1988 een kolonie van 240 p.

I(okmeeuwen, 15 p.Visdieven en enkele paren StoÍÍnmeeuwen geruineerd door maaien van

de wegberm. Eind juni 1990 werd een kolonie van 110 p. Visdieven in Amsterdam Zuid-Oost

door beheerswerkzaamheden vernietigd.

- Zeldzame rotskruiper strijkt neer op de VU. touw 14 nov. 1989

- Drukke dagen voor rotskruiper van VU. Ïiouw 22 nov. 1989.

- Tióodroma kuipt weer. Trouw 28 nov. 1990.

Over het overwinteÍen van een Rotskruiper op de Vrije Universiteit te Buitenveldert gedurende

de winters 1989/90 en 90/91.

F. van Kolfsóoten, Rotskruiper. Ingezonden brief, Het Parool ll juni 1999.

Volgens auteur is deze soort onterecht opgenomen op de Nederlandse avifaunistische Iijst en in het boek Zeldzame

vogels van Nederland, omdat de vogel van Buitenveldert vermoede$k ontsnapt is uit een vliegtuigtransport op de

Luchthaven Schiphol. Dit is het enige door de CDNA aanvaarde geval tot nu toe' (vgl. voor de door de CDNA

genegeerde massaliteit van vogeltransporten uit Azië en Afrika via Schiphol deze rubriek sectie II' Milieuberichten).

E. Fokke, Visdief es maken van Ifturg Eiburg. Àmsterdams Stadsblad 4 aug. 1999.

Dit jaar benutten 500-700 p. Visdiwen het proefeiland van Ifburg om er te broeden. Voor volgend jaar is er nog

geen nesqrlaats voorzien voor dze kolonie'

H. van Halm, Ttrssen de opkomende oeverplanten in Botshol. Tlouw 27 ma rt 1999.

Met foto van broedende Grauwe Gans en koepelnest van Muskusratten'

B. den Hollander (foto), Zwaluw komt weer terug. Amsterdams Stadsblad 12 mei 1999.

Foto van GieÍzwaluwneststenen in de Jodenbreestraat n.a.v. de onthulling van 60 nest§tenen aldaar door wethouder

Ruud Grondel (Groenlinl«s).
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Met z'n allen op zoek naar de roze spreeuw. WeesperNieuws I I mei f 999 p. 5.

Begin mei 1999 pleisterde een mannetie Roze Spreeuw in Weesp. Dit is een nieuwe soort vooÍ de Íegio

Amsterdam. Eerder waren er niet aanvaarde meldingen nan deze soort uit Amsterdam-West, 16 d«.1972
(Limom 47: 50) en bij de Tixaco, Sarphatistraat eind febr. 1997. Artis (winter ?).

Ze voor een foto het Weesper er Durch Birding vol.21 (3)'1999t 183.

D.). Tang, Verslag van een fiets Big Day in de regio Amsterdam, 15 mei 1999.

Dirk-|an Thng en Willem van der WaaI kvÍamen tussen 5.50 u. en 17.45 op 100 soorten uit. O.m. werden

Eidereend, Kleine Rietgans, Steenloper, Zilverplevier, Gekraagde Roodstaart en Paapje waÍrgenomen.

R. Vlek, Sperwerpaar broedt voor 2e jaar in Herengrachttuin. Nieuwsbrief Stichting de Amsterdamse

Graótentuin nr. 4, juni 1999.

Verslag van Sperwerbroedgwal in de tuin van Herengracht 276 anno 1998 (zevenlegsel, vijf uitgevlogen jongen).

Hetzelfde broedpaar keerde in 1999 terug in een Herengrachttuinblok aan de Raadhuisstraat en was opnieuw

zeer succesvol, met zes uitgevlogen jongen.

Aanwinsten vooí het Íoto-archief
René Stet fotografeerde Grote Burgemeester aan de l(ostverlorenkade bij de Surinamestraa! 16 ianuari 1979.

R. Heemskerk fotografeerde Kleine Burgemeester in de Stadsreinigingshaven Amsterdam-Noord, januari 1984

(vgl. ook fotot van deze 33 dagen pleisterende vogel door G. van Gool en R Heemskerk in Dutch Birding 6: 33,

Graspieper 4:34, Limosa 57: 155 en Vogeljaar 32: 101).

G. Timmermans e-mailde een foto van tlalsbandparkiet in zijn tuin in de taplacestraat,Watergraa6meer

23 rnÀaÍt1999.

).H. van Oers scande en e-mailde diverse Àmsterdamse zeldzaamheden uit Zeldzame Vogels van Nederland

(graag print).
Guus van Duin zond foto van een paar Zwartkopmeeuwen op het verkeersplein Holendrecht,4 apnl 1999;

de video-opnamen daarv-an door Marc Plomp worden nog ingewacht

R. van Rossum zond fotot van Sperwervrouwtje op nest in tuin van Herengracht 172, iuni L999.

N. Zijlmans fotografeerde 3 Pijlstaarten 5 april 1999 in de Overdiemerpolder; op 17 april Kuifduiker in
zomerkleed op't IJsselmeer tegenover het Barnegat en Kleine Rietgans aan de Oosterpoel Buidelmees op nest in
Groote Ilpolder l8 april, met een dood w. aldaar op 12 mei verstrikt in nesq een tweede nest aan het Brettenpad

op 13 juni, en een ander paartje in de Gr, Ilpolder 20 juni, Een Bosruiter aan de Peereboomweg op 2 mei 1999,

Geoorde Fuut op de Ouderkerkerplas 16 mei 1999, Watersnip aan de Bloemendalergouw 7 juni 1999,2 jonge

mannetjes Havik geringd in de Brettenzone 1l juni 1999,3 juv. Havik (2 w. en I m.) geringd Noorderbos 18 juni

1999. Nest met 3 jonge Sperwers nabij Schellingwoude 30 juni 1999. Krooneend met 4 pulli bij jachthaven

Vijfhoek 2 juli 1999 en broedverdachte Wespendief aldaar 3 juli 1999. Grauwe Miegenvanger en jong te

Zuiderwoude 6 aug. 1999 en Boomvalken nest in hoogspanningsmast in Waterland 13 aug. 1999 (3 i').
Het Theaterinstittuut Nederland schonk een foto door R. Bogaards van een plafondschildering in het

Barlottihuis, Herengracht 170 met daarop diverse vogelaÍbeeldingen, o.a van Molukkenkalatoe, Blauw- of
Geehleugelara, Hop, Ifsvogel e.a- (anno 1720). Diverse natuuraÍbeeldingen, w.o. een Hop, zijn ook te vinden op

een wandschilderij in het pand van de Vereniging Hendrick de Keyser, Herengracht 284.

Ringterugmeldingen
P. Herroelen, Eerste ringvondst wan een zuidelijke Geelpoot-zilvermeeuw, Inrus cachinnans michahellis in
Nederland. Wielewaal 47,l98l: 129-l30.Deze Geelpootrneeuw, geringd 6 juni 1964 nabij Dubrovnik, Itoatië
lsnrggemeld in augustus 1965 op Marken (Larus 19, 1965t 133-14/) is de allereerste vondst van een mediterrane

Geelpootmeeuw in Nederland (Van den Berg & Bosman I
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G.O. Keijl & N.D. van Swelm (per e-mail), afgelezen ringen van Kleine Mantelmeetrwen in de George Westing-

housestraat, Watergraafsmeer (aug. 1998 en aug. 1999): beide waren als pulli geringd op EuropooÍt en de Maas-

vlakte in 1993 en '95. De een was eerder gezien op de vuilnisbelt van Tilburg, de andeÍ is een vaste gast op de

winisbelt van Madrid.
Een Ilslandse Grutto, als adult geringd op zijn voorjaarstrek richting l)sland, in Fife, Schotland, 2l maart 1993

werd zes jaar later teruggezien in Waterland-Oost, l4 april 1999 (door Guus van Duin). Een op 3l maart 1998

in Waterland afgelezen Ilslandse grutto was geringd aan de Wash, Norfolk begin aug. 1996. Deze vogel keerde in

O. en Z. Engeland terug najaar 1997 en voor- eÍr najaar 1998. Hoewel de meerderheid der I/slandse Grutto's

(30.-60.000 vogels) in Groot-Brittannië overwintert, zijn er steeds meer terugmeldingen van het vasteland uit
Europa en m.n. van Nederland (dr )ennifer Gill in e-mail aan Guus van Duin).

Correspondentie
Vogelpost werd ontvangen van D. Constandse, R. Daalder, H. van Diek (Museum v. Natuur- en wildbeheer,

Doorwerth), G. van Duin, C.A. van Ee (Bloemfontein), K.f. Eigenhuis, J. Euwe, M. Glijnis (I(ola Produkties'

Krommenie), mew. M. Groot J.J. Friawijlq H. Gebuis, R HeemskerL I. |anssen (Theaterinstituut Nederland),

). van der Laan, W. trurs, dr P. de Nobel (SOVON), Plaform Redt de Binnentuinen, M. Robb, R. van Rossum

(Vogelclub IGtwijk), J G. Schuitemaker, N.D. van Swelm, SOVON, ). Taapken, D.)' Tang, prof K.H. Voous en

l.Werz.

28 II. Milieuberichten over de ïegio
Amsterdamse Bos groeit met veertig hectare. Stadsnieuws juli/augustus 1999 p.4.

Interview met Amsterdamse Bos-beheerder Remco Daalder.

Het werk aan het Schinkelbos is in volle gang. Er zijn al veel waterpartijen err greppels gegraven.

Bosberichtje, 2 iuÍri 1999.

- Bosreservaat. Het Ministerie van Landtrouw, Natuurbeheer & Visserij heeft het stuk Amsterdamse Bos tussen

grote speelweide, kinderbad l, Geitenboerderij en het kanaal van Grote naar Kleine Vijver uitgeroepen tot
bosreservaat.

G.I. Deunlq Op de bres voor grachtengroen. Stichting de Amsterdamse Grachtentuin inventariseert

tuinenbestand. Gracht & Glorie nr. 4, zomer 1999 p. 16- 19. Uitg. Studio Deunk, Àmsterdam.

G. Dragt, E. de |ong, I. van Lynden & W. Reh, Amsterdamse Grachtentuinen : Keizersgracht. Uitg. Stichting

de Amsterdamse Grachtentuin. Zwolle : Waanders Uitgevers, 1997.

W. Dijkshoom, E. de fong & L. Odé (red.), Àmsterdamse Grachtentuinen : Herengracht. Uitg, Stichting

de Amsterdamse Grachtentuin. Zwolle : Waanders Uitgevers, 1998,

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN Àmsterdam) l9e jrg. nr. 2' mei/juni 1999.

KLM sóort ook vervoer van vogels op. Na vlucht 226 dieren dood. NRC Handelsblad 12 mei 1999.

Het ging om een transport van 1648 kanaries, wevers en vinken uit Mozambique, ingevlogen uit ]ohannesburg.

M. van Driel, Dierenhotel Schiphol? een tochtige loods. Volkskrant 14 mei 1999 p. 3.

In april werden 4(X) eekhoorns door een hakselmachine vemietigd wegens ontbreken van de vereiste

vrachtpapieren. Daamaast wordt de KLM momeÍrteel vervolgd voor de dood in 1998 van 822 hagedissen

aÍkomstig uit Bonaire.

AID vindt 400 dode rogels op Schiphol. NRC Handelsblad 20 mei L999 p.3.

Bij een routine-controle trof de ÀID onder een zending van 1900 Indonesische vogels ruim 4fi) ex. dood aan.
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Stadsdeel wil één groot patk creëren in Noord. Amsterdams Stadsblad 28 iuli 1999 p. 1.

Het Stadsdeel-Noord wil het Volewijkspark en het Florapark samenvoegen door ondeÍtunneling van de

Nieuwe leeuwarderweg.

A. Smit, PEN-eiland of Diemer Vijfhoek Houden of herinrichten? Nieuwe Wildernis nr.l,l999 p.12-14.

Staatsbosbeheer, de nieuwe beheerder van de Vijftroek wil een herinrichting die aansluit bij park- en

waterrecreatie, door een splitsing van de Vijfhoek in een westelijk recreatief deel en een oostelijk natuurdeel
gescheiden door een kreek

F. Vogelzang, Eerr klein wonder aan de stadsrand. Een spontane wildemis aan de rand van Amsterdam, gratis en

voor niets: de Vijftroek Nieuwe Mdemis nr. l, 199 p. 15-17. Volgens auteur zal de uiwoering van een nieuw

beheersplan voor de Vijftroek voomame$k natuurverlies betekenen.

lII. Onwangen regionale vogeltij dschrifien

Boomblad (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. I I nr. 2, april 1999.

- Meer ruimte voor de Vos. Potentiële schade aan weidevogels en kpelaars wordt door IBN-onderzoeker

betwist.

- Eerste resultaten uit onderzoek bosreservaten. Bijv het Pijpebrandje in het Speulderbos wordt niet meer

beheerd sedert 1970 en krijgt daardoor een natuurlijler uitstraling.

Boombhd (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. I I nr. 3' jwri 199.

- Meer ruimte voor grote grazers bepleit, Begrazing is een van de weinige instrumenten voor beheer van grote

natuurgebieden.

De Duiastag (vogeldub IGtivijk) l4e jrg. nr. I, iuni 1999.

- Witbandkruisbekken in volière in l(atwiik Een vrouwtje ontsnapte. Ook rwee Wilgengorzen

werden losgelaten bij dreigende controle.

- Uit t veld- Nog slechts één paar Kuifleeuwerik in IGtwijk. Eind maart een Grote Zilverreiger.

Eind april ca. 100 Dwergsterns, Op 7 mei een vrouwtje Citroenkwik aan de Buitenwatering.

De Katwijkse lijst is de 300 soorten gepasseerd en staat nu op 301 soorten. Zes aanwinsten zijn het

gevolg van afsplitsen van ondersoorten.

Ficeilula (ïwentse Vogelwerkgroep, jrg. 28 nr. 2.

- Het SOVON-Atlasproject, resultaten uit Twente. Baltsende Oeverlopers bij Vriezenveen en vorig
jaar bij Balderhaar (atlasblok 22-55-15).

- Gierzwaluwtelling 199E. Gegevens trssen iaÍen moeilijk vergelijkbaar vanwege wisselende

weersomstandigheden.

- De Losserse Ooievaars, Terugkeer in le helft februari, begon met broeden medio maart. Op 17 april waren er

jongen. ïwee van de vorig jaar geringde jongen werden teruggezien bij C.adiz,ZltN. Spa$e

- Waamemingen in ïwente. >750 Kraanvogels waaÍgenomen van begin maart ím le week april. Vroege

aankomst van Nachtzwaluw: I I mei. Een Bladkoning begin april (4e gev'al voor Ïwente).

FiÍÀ (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg.35 nr. l'
- Broedvogels van het Westhoffbos in 1998. 32 soorten broedvogels, wo. Buizerd, Sperwer, Boomval\ Ransuil

en Wielewaal (3 territoria).

- Iets over Blauwe Reigers. Sedert 1988 nZ.IGnnemerland 150-210 p., in 1998 doorgroei naar 225 p.

- In memoriam Freek Bloem 1909-1999. Hij was de eerste secretaris van de WVG Haarlem (opger. 1951),

en is met zijn wouw Tiuus Bloem de pionier van vogeltrektellingen bij Haarlem.
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- Een l(ortteenleeuwerik over het Kennemermeer, 30 jan. 1999. Gedetermineerd op kenmerkende vluchtroep,

een rollend'tsjirrp'. Er zijn eerdere vangsten in deze regio, op 7 nov. 1981,24 april en 7 nov. 1988.

- Een boek waar we trots op ziin.'Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland'verscheen in een oplage van

20fi) ex.

- Iets over de Kerkuil. Er hangen nu 348 geregistreerde kasten in N.Holland. In 1997 werden rond Schiphol

Kerkuilen aangetroffen die op Helgoland waren geringd. In Z.Kennemerland nog geen broedgeval.

-Vogelwaamemingen in Kennemerland nov. 1998-febr. 1999. Kleine Zilverreiger bij Hoofddorp op 19 febr. is

eerste wintergeval in regio.

De Graspieper (samenwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), jrg. 1999 nr. l.
- Overwinteringsgebied voor Dwergganzen. Sinds 1995/96 wordt ook noord N.Holland aangedaan, m'n.

de Uitlandsche Polder bij Callantsoog en de Harger- en Pettemerpolder. Het betreft gekleurringde vogels uit het

Zweedse rei,nroductie- Project. Maximaal betrof het l0 o<. jan.-Ínrt 1996, 8 ex. jan. 1997' 16 ex. op 5 maart 1998

en 27 ex. op 5 jan. 1999.

- Gierzwaluwliefde in Mokum. Van 1993-L998 z$nruim 1400 nestplekken gecretbrd m.n. neststenen en -kasten,

met nog eeÍl geringe bezettingsgraad. Men wil de soort nu naar deze nestplekken lokken d.m.v. een

geluidenbandje met de (lok?)roep'

- Tiek van Bonte Strandlopers in het voorjaar bij Castricum. GÍote vangsten op de vinkenbaan: 500 ex. in 1996

en 194 or. in 1997, m.n. in de eerste helft van maart.

- ïweede omithologisch voslag Texel, 1998. Er werden 260 soorten vastgesteld, w.v. I 10 broedend. Texel is met

30 Sl waargenomen uogelsoort.n ,rog immer the hottest spot in het land. Eind maart 1998 werd een Grijze Wouw

als nieuw voor Texel yastgesteld. Zie ook de website van WVG-Texel:

http://home.planet.nV-witte00 5/rechts. htÍn.

De Grauwe Gans (Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 15 nr. 2' juli 1999.

- Een opmerkelijk broedseizoen. Over het roofuogelonderzoek in Fleroland. Havik en Buizerd gebruikten

hetzelfde nest in hetzlefde seizoen. Vermoedelijk bebroedde Havikwouw Buizerdeieren.

- Voorjaarsfenolo gie 1999 . 35Vo van 59 soorten zomervogels arriveerden in maart, 48o/o in april en l7o/o in mei.

Vroege Draaihals op 17 april.

- De IGrkuil in Flercland 1998. Toename van 27 naar 37 paran; er waÍen 2l tr,r,eede broedsels. Beste jaar tot nu

toe was 1996 met 70 eerste broedsels.

- Avifauna Z. Flevoland maart-jr:ni 1999. De Ilsduiker, op 17 februari ontdekt bij het Kinselmeer, verbleef tot

5 maart te Pampushaven. 4 p. Zwartkopmeeuwen broedden bij de Houtribsluizen, waar ook een gemengd paar

Geelpoot - Zlvermeeuw.
14 Kraanrogels strekor kort neer bij de Lepelaarsplassen, 22 maart.; 2 3e jrs? vogels verbleven tot in juni in de

OVP. Stelkluten verschenen vanaf I mei, met 4 ex. eind juni. W.s. 4 paar Grauwe Kiekendieven: 2 p.

ïbreavalkweg en 2 p. Ibisweg e.o. Nog steeds worden individuele Kuifleeuweriken waargenomen in Lelystad

(Ketelmeostraat, Veluwemeerstraat, Gordiaan)'

De Grauwe Gors (Avifauna Gronin g«r) jrg. 27 r. I , iuni I 999.

Dik themanummer: Vogels nan de Groninger Waddenkust

-Vogels en beheer op Rottumeroog. faarlijks broeden gemiddeld 32 soorten;6 p. Bl. Kiek, gem.700 p. Eiders.

De Dwergstern heeft een sterk wisselende stand en een slecht broedresultaat t,g.v. hoge waterstandeÍI. AuteuÍ

pleit voor staken van beheersmaatregelen, waardoor er een zeer dynamisch natuurgebied zou ontstaan.

-Veranderingen vogelbevolking in de Dollard en beheer. Teruggang van het aantal getelde Rosse Gruttot.

- Voorkomen en aantalsontrrikkding van wadvogels langs de Groninger Noordkust 1972- 1997. Wetland van

intemationale betekenis,

-Wadvogels in de westelijke Noordpolder (tussen Warffirm en Den Andel).

De Grauwe Gors (Avifauna Gronin gen) jrg. 27 nr. 2, iuli 1999.
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- Ringonderzoek aan I(okmeeuwen. Van bij Hoogkerk geringde I(okmeeuwen \y.!ren er 4 terugneldingen uit
Engeland, I uit Zweden.

- Zwarte Sterns in Groningen in 1998. Totaal 16 paar, merendeels in de Veenhuizerstr*ken. In de jaren 1985-93

waren hier nog >50 paren.

- Geringde vogels in Groningen. De omzwervingen van 2 Icpelaars uit de lauwersmeer reiken tot de Coto de

Doíana en de Banc d'Arguin, Mauretanië (4.0001«n.).

- Fietsbigday trokzes teams. ïbtaal werden 147 soorten waargenomen,2 minder dan in 1995, Het winnende

teaÍn z4g ll7 soorten. Claim van IGlanderleeuwerik op deze BigDay,24 apri 1999 aan het Jaap Deensgat

(zonder beschrijving).

- Waamemingen. T Zw. Ibissen op 4 oktober in de Eemshaven. Totaal 1l Vorkstaartmeeuwen najaar 1998 en

30 Pontisch Meeuwen. Groenlandse I(olgans op 29 dec. in de Bandpolder. De Fluitzwaan opnieuw bij Veendam,

in N. Drenthe en de Iauwersmeer winter 1998/99. Max.4 Grote Zilverreigers in de Lauwersmeer. Zo'n

80 Kraanvogels in maart, w.o. een groep van 31,

DeKeft,v.h.deGrutur (VogelbeschermingswachtZaanstreek) jrg.23 nr.2, juni 1999.

het met de Grutto? In niet-beschermingsgebieden gaat de negatieve trend nog steeds door.

1998 boven Falsterbo, Zweden. 1998 was topjaar voor Sperwers; >23'000 geteld,

Ook werden meer Rode Wouwen dan ooit geteld, zo'n 1000. Totaal werden >38.300

roofrogels

- Eerste resultaten het Totaal 46 paren in de Zaanstreek vastgesteld. Maar I op de

3 paren was succesvol

De lbrhaan (WVG het Gooi en omstreken) jrg.33 ru.2,meil999.

-Voorjaarsforologie 1999 in Gooi en omstreken. Half maart Zwarte Roodstaart en Boerenanaluw. Eind maart

Purperreiger, I I april Tuinfluiter.

- ïblling van meeuwenslaapplaatsen in het Gooi. Grootste is die in de Ioosdrechtse plassen (ca. 17.00

IGkmeeuwen en 65(X) Stormmeeuwen). Op ha westelijk Gooimeer ovemachten 4100 meeuwen, op de

Loenderveense plas bijna 3000.

- Eempoldertellingen in 1998. In 1998 werden 1869 Kleine Zwanen geteld, tegen 900 in 1997.

- Communiceren met Bosuilen. Carla Holzenspies spreekt 'vrijwel accefiloos'de Bosuilentaal, door een relatie

met een vr. Bosuil. Eenmaal duetteerde zij met een fietse! die de Bosuilroep imiteerde.

- Veldwaarnemingen. 2 Buidelmezen op 9 febr. bij de Stichtse Brug.

De Rruisbek (Yogelwacht Utrecht) jrg. 42 nr, 2, april 1999.

- Broedvogels van boswachterij Austerlitz in 1998. o.m. 6p.Zwarte Specht,3 p. Havilq 17 p. Bosuil, 129 p.

Zwarte Mees, 2 p. Fluiters.

- Vogels van Nieuwegein (presentatie; bespreliing volgt?).

- Dwergaalscholver bij Mondoort, 23-24 januari 1999. Nieuwe soort voor Nederland (nr. 461).

- In memoriam Sjoerd Braaksma ( 19 april1924 - 16 februari 1999). Àvifatrnist van het eerste uur. Vgl. Voous

1995: l7l.
- Veldwaarnemingen. Van 28 april tot 17 mei 1998 hield zich een mannaje Withalsvliegenvanger op bij Doom
(nieuw voor Utrecht an vroegste gerral voor Nederland). Op 4 okt. een Gestreepte Strandloper bij Tienhorrcn.

62 Krooneenden in de Botshol op 17 okt.'98, w.o.32 mannetjes.

De Kruisbek (Yogehracht Utrecht) jrg.42 nr.3, juni 1999.

-Znldzamebroed- en kolonievogels in Utrecht in 1997. 16 soorten verdwenen sedert 1995. In 1997 2L territoria

van Kwartelkoningen, 15 p. Raven (m.n. zuidelijke Heuvelrug, I p. bij Soest), I p. Brilduiker,9 p. Ooievaars,4 p.

Woudaap, nog 3 p. Kuifleeuwerik in Amersfoort, en nabij deze plaats ook I p. Draaihals. In de Botshol in 1998

bijna 100 p. Àalscholvers, na eerste vestiging in 1992.

-Veldwaarnemingen. Op 21 april een Amerikaanse Wintertaling bij Tienhoven. 17 Kraanvogels over Unschoten

i1
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begin maart, 25 over Vleuten 13 maaÍt. Op 31 maart een woege Duinpieper over Oudewater. 150 Rietgorzen

overwinterden bij Meuten.

- Homepage Vogelwacht Urecht, te vinden op http://home.wxs.nli-w.t.b/vwu.htrnl.

Meerkoet (Natwr en Milieufederatie Wierhaven) nr.Z jrg. 1999.

- Zwartkopmeeuwen-conferentie in N. Frankrijk. 1200 ex. geteld in Le Portel op 5 sept. 1998. In 1996 was er een

broedgeval van deze soort op het Balgzand en in 1998 op de vooroever bij Enl,.huizen ( 1-3 p.).

- Ervaringen met Kleine Zwanen in de Wieringermeer. Diverse in Engeland geringde exemplaren afgelezen.

- Oude ringgegevens. Diverse in Scandinavië geringde vogels, o.m. Kuifeend, Zilvermeeuw.

- )aarverslag Ringonderzoek de Voorboezem. Bijna 1700 vogels gevangen. Een Boerenzwaluw tert'ggemeld als

prooi van Kerkuil.

- waarnemingen 4e kwartaal 1998. Nog 2 Wiwleugelsterns waargenomen in oktober, laatste op 7 nov. Ook een

Pontische Meeuw 26 dec. Den Oever.

SOVON-Nicutts (SOVON Vogelonderzoek Nederland) l2e jrg. nr. 2, juni 1999.

- Districtnieuws. In Friesland in 1998 39 p. Geoorde Futen en 24 p. Kwartelkoning, 177o afrrame van

Oeverzwaluw (2875 p.). In Drenthe een baltsend p. Visarenden boven het Friesche Veen. 10.401 Roekennesten

geteld. Zeeland meldt 7 p. Geoorde fuut,4 p. Gr. Mantelmeeuw, I p. Purperreiger in Z.Vlaanderen.

- ïbppers. Interview met de Friese ganzenteller Sieds Boersma

-Vroege aankomst kenmerkt ganzrn- en zwanenseizoen 1997198. De seizoensmaxima 1993-98, in volgorde van

j2 talrrjl,Jo,ei& 633.000 I(olganzrn,259.0C[) Brandgarzen, 168.fi[ Gr. Ganzen, 117.000 RoQanzen,96.000
lbendrarietganzen, 34.ffi0 Kleine FieQanzen, 19.0fi) Kleine Zwanen, 33fi) Wilde Zwanen, 2900 ïàigarietganzen.

- Het nestkaartenpror"ct i" 1994-98. Sinds 1996 worden per jaar ca. 10.fi)0 nestkaarten ingestuurd. Doel errran is

het nestsucces van soorten te bepalen.

- Weidevogelontwikkelingen. Van 19 soorten worden getmderreerde ontwikkelingen gegeven sedert f 984. Liót
herstel van Zomertaling halvering van Veldleeuwerilc DaaÍtegenover toename van Wtrlp en Gele Kwik
(in bouwland).

- Recente boeken. Rob Bijlsma schreef een inventarisatie-rapport over de Oostvaardersplassen.

ln 1997 aldaar 3 p. Grauwe Klauwier, I p. Velduil, 35 p. Paapjes.

De S&or (Vogelwerkgroep Tenel) jrg. 18 nr.3,juni 1999.

- Ringersgroep Korverskooi.

- Vogels kijken op Intemet. Met diverse adressen, ook van wekams (o.a www.rspb.org.uk/webcams).

De website van Texel, operationeel sinds juli 1999 is: http://home.planet.nV-r ritte005/rechts.htm. Wellicht de

belangrijlste Nederlandse site.

- Waamemingen in april-mei 1998. een Kleine Burgemeester op 4 april. Op 16 april een m. Steppenkiek achter

het Wagejot. Op 9 mei een Breedbelstrandloper. In de 2e week mei doortrekvan Morinellen (31). Van 20-25 mei

een Roze Spreeuw.

De Steenloper (YWG Den Helder) l7e jrg.nr.89, mei 1999.

-Verkeerslachtoffers op de Afsluitdijk. O.m.2 Velduilen op 17 januari, I Strandplevier.

- )ager sóiet bij Petten zeldzame Dwerggans neer. Het toont $reer eens aan dat Jagers hun garzen niet kunnen

onderscheiden.

- Meer over Grote ïlappen. Overzicht van de diverse populaties van deze soort in Europa, en i.h.b. West-Spanje

(6,000 ?).

- Waamemingenlijst najaar 1998 / winter 1999. 3e week nov. een Waterspreeuw 4 Vorlstaartrneeuwen in
le week nov en nog I halÍ dec.ZwarteZeekoet eind dec. 1998.
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De Stranilloper (Ver. voor natuuÍ- en rrcgelbescherming Noordwijk) 3le jrg. nr. z,irrlai 1999.

- Boekbespreking van Veerti«r jaar broedvogelinventarisaties in de ÀWD 1984-1997 door H. Vader.

Terugval van ïàpuit van lfi) naar 30 p. Het Paapje is wijwel verdwenen.

- Noordwijkse resultaten van het nieuwe Adasproject van SOVON. Nest van Kuifleernrrerik werd gepredeerd

door Zwarte Kraai.

- Veldwaam«ningen jan.-maart 1999. Nog enige lfuifleeuweriken bij het Boulevard Hotel, Noordwijk

De Tald<eling(Wo.§roqr Roofuogels Nederland) 7e jrg.nr.2,iuÍti 1999.

- Steenarendnesten in Slowakije. Impressie van problemen rond bewaking van Steenarendhorsten in
de Karpaten.

- Groeicurve en legbegin van de Zwarte Wouw (in Saarland). Na terugkeer in midden-maart leggen Zwarte

Wouwen hier al hun eieren voor half april.

- Havik en Vink. Onder Haviksnest broedende Vink bekleedde zijn nest met veren van Havikprooien.

Havik predeerde vervolgens het Vinkennest.

- Zonnende roofuogels. Zongedrag wordt bij roofoogels weinig waargenomen.

- Roofuogeltellingen in de Hoelse Waard. Naast 20 p. Buizad nu opkomst van Sperwer (5 p.) en Havik (2-3 p.)

- Rooftogeltellingen op Schouwen-Duiveland. 2-4 Slechwalken overwinteren.

- Recente roofrogelliteratuuÍ. O.m. over een ringproject van Zweedse Wespendieven, en resultaten van per

satellietzender gemonitorde trekkers: vertrek Zweden 22 a:ug.-14 sept., aankomst in W. Afrika van 6 okt.-
3 november (na gemiddeld 42 dagen). Terugrneldingen van geringde Wespendieven tot in Congo.

DeTringiaan (VWG Schagen en omgeving) 22e jrg.nr.2,aprill999.

- Alledaagse vogels: Kleine Mantelmezuw. De sooÍ verdween uit de duinen van Schoorl in 1996 en die van

Peuen in 1998, maar handhaaft zich in de Putten met 55 p. in 1996 or22 p. n 1998.

- Gevleugeld nieuws. Ibename van Ned. broedpopulatie van de Appelvink en areaaluitbreiding naar

W. Nederland (Limosa 1998,4).

- faarverslag archiefcommissie. In 1997 wqden 207 soorten in de regio Schagen gezien, in 1998 199.

- Zwanenwater broedvogelverslag 1998. Er broedden 84 soorten, w.o. 500 p. Aalscholvers, Gmorde Fuu! 105 p.

Lepelaars, Havilq lGrkuil en Boomleeuwerik

- Lepelaars. Kraoteberiót van f. Overmaat in de Volkskrant van 19 juni 1948 over dieftal van 60 jonge

Lepelaars uit de Zwanenwater-kolonie.

-Veldwaarnemingen. Een zeer tam Woudaapje pleisterde vanaf 12 april aan de Belkmerweg; het is de vroegste

aankomstdatum van deze soort voor Nederland.

De Tlingiaan (WVG Schagen en omgeving) 22e jtg. nr.3, jrlni L999.

- Alledaagse vogels: Pijlstaart. De broedstatus van deze soort is discutabel. Het gaat bij de max. 100 p. veelal om
uit eendekooien verwilderde vogels.

- Gevleugeld nieuws. I I november 1985 was de absolute topdag in 14 jaar zeevogeltrektellen: 10.000 N.

Stormvogels, 41 Vale Stormvogeltjes, 300 Middelste Jagers, 4500 Drieteenmeeuwen en 16 Kleine Alken.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 12e jrg. nr. 2, mei 1999,

Themanummer Kerkuil. ïbename van het aantal Kerkuilparen van 795 p.in L997 naat 1131 p. in 1998,

t.g.v. het goede muizenjaar. Het aanal paren in de diverse regio's bedroeg in Groningen 54, Friesland 255 (3lO

broedsels), in Drenthe 155 (17 tweede broedsels), W. Overijssel en N.O.P. 107 broedsels, in ïwente 42 p. (met

3 tweede broedsels),35 p. in Noordelijke Àchterhoeh in de Lierners 51 p. (met 7 tweede broedsels), in de

Oostelijke Betuwe 12 p. (3 tweede de Veluwe 5l p. (5 rweede broedsels), in Flwoland 37 (met

2l tweede broedsels), Uuecht 6 p., 22p.(m*5 broedsels), in Z.Holland 8 p., Zeeland

54 p. (met 2 tweede broedsels), N
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Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) 12e jrg. rr. 3, juni 1999.

- Boerenzwaluwen en melk. Boeren worden gedwongen Boerenzwaluwen te weren uit de melkstal, t.b.v.

de hygiëne.

-Vossenlintworm in braakballen. Fisico op besmetting bij pluizen van braakballen is door handen te wassen

zeer klein.

- Regioreportages. Vogelbescherming Nederland is tegen uitbreiding van Schiphol in zee'

Nieuwsbrief Sbchlvalk (Werkgroep Slechnralk Nederland), jrg. 5 nr. 1.

- Broedresulaten van de Slechtvalk in Nederland in 1999. Toename van aantal Ned. broedparen van 5 in 1998

naar 6 in 1999. Totaal legden deze 6 paren 21 eieren. Terwijl in 1998 8 jongen uitvlogen waren dat er dit jaar 14:

Limburg 5, Brabant 4, Gelderland 3, Groningen 2. Gemiddeld werden dus per paar 3.5 eieren gelegd en kwamen

2,3 jongen uit.

- De vestiging van een zesde Slechwalkpaar in 1999. Het betreft een 2e paar in West-Brabant (Moerdijk?), dat

echter tijdens het broeden (op 3 eieren) uiteen ging.

- Groningse Sleówalken prefereren kraaiennest boven kast. Nest voor 2e jaar in hoogspanningsmast: 2 uitgevl.

jongen. Nest werd tussentijds verplaatst en met een rooster eronder beveiligd.

- Opnieuw twee succesvolle broedsels van Slechtvalken in Limburg. Van deze nesten vlogen 1 resp. 4 jongen uit.

De Wntc*oning (VWG Castricum) jrg. 34 nr. 2,iuli 1999.

-Van het zwaluwenfront. Huiszwaluwgegevens regio Noord-Kennemerland. De matige stand van 30 p. in 1993

l,l groeidetot 58 p. in 1998.
" ' - Zo-.rr. Brandganzen in Castricum, Drie groepen van tesamen 104 ex. broeden sedert zo'n 8 jaar in de vijvers

rran Castricum.

- Volop aandacht voor natuur in Noordzeekanaalgebied Amsterdam. Over aanleg van een natuurgebiedje in de

Àustralii:haven met een bosrand, poelen, moeras en duinvalleien. Nu komt er ook nog een moerasgebiedje bij

het landhoofd van de voormalige Hembrug.

- Bijzondere terugmeldingen van de vinkenbaan. Eén van de 12 in 1998 geringde Waterrietzangers werd 2 dagen

later teruggemeld uit Vlaanderen.

M Ontvangen boelcen, rapporten, artikelen.

ÀB. van den Berg & C.A.w. Bosman, Zeldzame vogels van Nederland. Avifauna van Nederland I.

Haarlem/Utrecht: GMB Uitgeverij & Uitgeverij van de KNNV, 1999.

Fraai geillustreerd en zeer gedetailleerd overzicht van dwaalgasten, zeldzame en schaarse vogelsoorten die op

doortrek of broedend in Nederland zijn vastgesteld. De opgenomen gevallen volgen de strenge en formalistische

criteria van de Commisie Dwaalgasten Ned. Avifatrna CDNÀ. Zo schrapte de CDNA een ca. 1850 bij Amsterdam

geschoten Renvogel (eerste geval roor Nederland) omdat jaar en plaats niet rrclledig bekend zijn, De vogel is

echter als balg aanwezig in het Zoölogisch Museum Amsterdam. Zo blijft ook onvermeld een van de allereerste

Kleine Tiappen van Nederland, 3e week van januari 1824 in Noord-Holland rrcrzameld. De opgeroerde gevallen

van zeldzame soorten zijn dus om versóillende redenen onderregistraties van het werkdk rrcorkomen van

zeldzame vogels in Nederland: omdat ze niet opgemerkt worden, door een gebrek aan deskundige waarnemers

etr vanwege de schrapwoede van de CDNA.

De uitgave van het boek is niettemin een feliciatie waard aan de auteurs, de foto-redactie en de Dutch Birding

Association, aan wie vogelend Nederland veel dankverschuldigd is voor dit praótige naslagwerlc

G. l,an Duin,'Wat is een goede vogelaar?'ïiouw, 26 mei 1999.

Interview met Arnoud B, van den Berg, samen met Cecfia Bosman auteur rran Zeldzame vogels van Nederland.

K.f. Eigenhuis, Etymologisóe studieLtr m.b.t. oude en huidige Nederlandse vogelnamot (afl. juti 1999).

Van Duinpiepo tot DweÍgstern en IGts tot Kroóer. De Huismus werd in Limburg l(orezijker genoemd,

de Nachtzwaluw heette Dwaesvogel.
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M. Groot, Goosebumps, The animal remains from site 21.23 ('OB') in Midden-DelÍland. Doctoraalscriptie
Archeologie Vrije Universiteit Amsterdam, juli 1998.

Bevat documentatie m.b.L de archeologische vondst van een ellepijp van een Reuzenalk in Delfland de derde

voor Nederland. De datering van deze vondst is nog niet bekend.

W.T. de Groot, Van vriend naar vijand naar verslagene en verder. Een evolutionair perspectief op de verhouding
tussen mens en natuur. Oratie bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de sociaalwetenschappelijke

milieukunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,2l mei 1999.

P. Herroelen, Tielg overwintering en gedrag van Gierzwaluwen Àpus apus in Congo en zuideliik Afrika.
Oriolus 64 (2), juli 1998, p. 37 -56.

Najaarstrek over Marokko-W. Àfrika m.n. in 2e helft van augustus en sept. Het overwinteringsgebied ligt in
landen ten zuiden van de evenaar tot aan de IGap. Terugmeldingen van geringde Gierzwaluwen stammen uit de
Congo en oost-Afrika (nov.-maart). Vanaf midden januari terugtrek, maar m.n. in maart. Terugtrek is in Afrika
nog in mei waameembaar.

]. van der Laan, Verslag Iandelijke Big Day, 15 mei 1999.

Nieuw nationaal record: op één dag in Nederland 178 soorten waargenomen (incl. splits) door Roy de Haas,

Leo Heemsker\ ]an van der laan en Wil Leurs.

D.H.W. Morgan, Feral Rose-ringed Paraleets in Britain. British Birds 86: 561-564, november 1993.

Er worden 4 ondersoorten van de Halsbandparkiet onderscheiden (2 Afrikaanse en 2 Indische). De Noord-
indische Psitucuhkrameriborealis heeft een geheel rode snavel. Wie bestudeert de ondersoorten in de
Amsterdamse populatie?

M.Th. Roosendaal,'Goed muiz.enjaar beukeat broedsucces voor roofvogelsl De ïblegraaf 14 mei 1999.

Interview met vogelonderzoeker Ben Kols, over monitoring van de muizenstand in Flevoland.

B. Siebelinlq'We hadilen graag de giervalk gezien'.Recordhoudster vogels kijken woont in Amere. Gooi en
Eemlander 23 juni f999.
Interview met oud-VWGAlid Anja Nusse, Iijst-aanvoerdster van de vrouweliike vogeltwitóers.
Kleuteronderwijzeres Anja Nusse heeft nu 3400 vogelsoorten in de wereld gezien, waarvan in Nederland 398.

M. WiiLrfels, Ergebnisse weiterer Beobachtungen zur Populationsentwicklung des Habidtts (Accipiter gentilis)
im Stadtgebiet von Köln I 993 - I 998 rurd zur Rolle des Elster (Pica pixa) im Nahrungsspekrum des Habichts.
Charadrius 35 }].eÍt l,1999:20-32.
In de gemeente Keulen (Nordrhein-Wesfalen) nam de Havik toe van 3 p. in 1989 tot 23 p. in 1996. Ze broeden
al in stadsparken, op 30 m. van gebouwen, op 3 begÍaa&Iaatsen en op een eilandje in een stadwUver. Eksters

malen hier 20-607o van hun voedsel uit.
Bovenstaande regionale t ogeltijdschriften circalcren in een besmq, waartoor tnen zich kan opgeven bij Henk de

Groot, tel. 641t$14; op werkdagen zijn ze te raadplegen in de Plantagebibliotlteek Plantage Middenlaan 45.

Het archief van de Vogelwerkgroep ot tvangt graag raryortages, archi'valio, foto-docutuntatie en elders yerschenen

publicatia m.b.t vogels envogelgebieden in en om Amstcrilam. Iletis op afspruakte ruadplegen bij:

RuudMek

§puistraat 302

l0l2VXAmstsdam
Telefoon (O2O)627 9024
E-mail vlek@pscw. uva.nl.

35

degierzwaluw jaargang ,7 nÍ,3, september 1999



Activiteiten

Oproepen van Vogelbescherming Nederland

Lepe laarwaarnemi ngen
Om de voedsel- en rustgebieden van de Lepelaar in Nederland vast te stellen, is in 1995 door
Vogelbescherming Nederland een rapport uitgebracht met de resultaten van vele honderden
waarnemingen van Lepelaars. Voor de lobby richting waterbeheerders voor een betere
voedselsituatie is een actueel overzicht wenselijk. Om deze reden is het nodig het overzicht van

1995 te actualiseren. ln 1998 zullen waarnemingen verzameld en gepubliceerd worden in een

nieuw overzicht, uit te werken door Vogelbescherming Nederland. Om dit actuele overzicht van
fourageergebieden van Lepelaars te verkrijgen wordt een oproep gedaan om de volgende
gegevens door te geven aan het onderstaande adres:

het aantal lepelaars datum van de waarneming

kleur en code indien geringd .juveniel of adult (indien bekend)

de precieze locatie (km-hok, liefst ingetekend op kaart) naam en adres waarnemer(s)

Na publicatie zullen de gegevens onderdeel worden van
SOVON. T.a.v. Ward Hagemeijer, Rijkstraatweg 178. 6573

j$, Telefoon (024) 684 81 11. Fax (024) 684 81 88. E-mail SOVON@inter.

Verkeersslachtoffers Kerkuil
Bij Vogelbescherming Nederland is een stagiaire, Dennis de Heer,

waar Kerkuil-verkeersslachtoffers worden gevonden. Voge
eventuele vondsten door te geven zodat zij deze in het on
direct bij Vogelbescherming of via het secretariaat van de

en ve
groep.

Vogelbescherming Nederland, Driebergseweg 16c, 3708 lB
Telefoon (030) 693 77 00. Fax (030) 691 88 44.

Noord-Hollandse Natuurdag
Op zaterdag 13 november 1999 organiseert POFF, het Provinciaal
in Haarlem de Noord-Hollandse Natuurdag. Deze bijeenkomst, die

Flora en Fauna,
in de plaats is gekomen

de Noord-Hollandse vogeldag en de Noord-Hollandse Zoogdierenstudiedag, is bedoeld voor alle
natuurinventariseerders om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
De bijbehorende organisaties (o.a. NOZOS, SVN. RAVON, FLORON, SOVON en KNNV)

presenteren zich op actreve manier aan de bezoekers, Het programma, dat medio oktober
bekend wordt, is voor iedereen interessant doordat er vanuit verschillende invalshoeken
(planten, vegetatie, vogels, insekten) ingegaan wordt op ecologische relaties. Er komen veel

facetten van de veldbiologie aan de orde. Geestverruimend dus voor iedereen die zich met
natuur in Noord-Holland bezighoudt. lnformatie bii Jan Marbus, telefoon (0229) 23 04 19,

dehoornbloem@hetnet.nl, of Kees Kapteyn, telefoon (072) 528 05 56, kkapteyn@wxs.nl, of bii
het secretariaat van de Vogelwerkgroep.

World BirdWatch í999
Op zaterdag 2 oktober a.s. vindt de door Birdlife lnternational gecoördineerde World
BirdWatch plaats. Door middel van een tellint door Nederland van West (Zandvoort) naar Oost
(Winterswijk) wordt de vogeltrek in kaart gebracht. Deze nationale trekvogelteldag duurt van

6.15 uur tot 18.45 uur.
tndien je hieraan wilt meewerken, geef je dan zo spoedig mogeliik op bii het secretariaat.
Telefoon (020) 624 1 1 23.
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