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excu rsies 2ooo lezingen
door: tip Louwe Kooijmans

Let's twitch again, like we did last summer

Voor de excurcies gelden de volgende
algemene regels: . Verzamelen op het
Stadionplein tussen de twee FEBO's (tenzii
andes vermeld) o VeÉrek om 8.(Xt uur precies
. Zorg zelf voor eten, drinken en regenkleding
. Meld je zo spoedig mogeliik aan bij Jip
Louwe Kooijmans: 020 - 42239 38

Zondag 23 januari. (Auto-excursie)

Het Oude Land van
Strijen
Elke jaar overwinteren meer dan 1.000.000
ganzen in Nederland. Tussen de enorme
groepen ganzen zijn soms enkele zeldzame
soorten te ontdekken. Hoewel het absolute
aantal ganzen in Strijen de laatste jaren wat is
afgenomen is, blijft het gebied voor ganzen en
vogelaars interessant. Het afgelopen decennium
ovenirrinterde hier vrijwel jaarlijks een groep
dwergganzen. Of dat dit jaar weer zo is, zullen
wij deze dag ontdekken. Deze dag zullen we
ook een bezoekje brengen aan andere
ganzengebieden in de buurt, Zoals de
Bommelse gorzen en Stad aan 't Haringvliet

Zondag 12 maart. Watef land
(Fiets-excursie) Waterland is mooi en rijk aan
vogels. ln maart komen de eerste weidevogels
terug en hebben de laatste wintergasten het
gebied nog niet verlaten. De ideale tijd voor
een bezoek. tET OP!l Voor deze excursie geldt:
verzamelen, met fiets, bij het Shell-tankstation
tegenover het Flevoparkbad.

Zondas 15 april. ZUid LimbUrq
(Auto-excursie) Een lange rit naar een mooi-
landschap met spectaculaire vogels. ln Limburg
kunnen wij een aantal soorten tegenkomen die
wij in de omgeving van Amsterdam niet zo vaak
te zien krijgen. Deze dag zullen wij onder
andere een wandeling maken in het Vijlenerbos.
Hier broeden jaarlijks meerdere paartjes van de
korEnavelboom kru iper.

Zondas 25 juni. FleVOOOIderS
(Auto-excursie) in de flevopolder is het altijd
goed vogelen. ln de zomer kan men hier alle
Nederlandse Acrocephalus- en Locustelia-soorten
zien en vooral horen.

door: Edial Dekker

ln het voorjaar van 2000 worden er twee
lezin-gen gegeven door fotografen die
welbekend zijn bij onze Vogelwerkgroep:
een huidig lid en een ex-lid. De
onderwerpen verschillen echter aanzienlijk:
de ene houdt het dicht bii huis
(Amsterdam/Noord-Holland) terwijl de
andere foto's toont van kust tot kust van
Noord-Amerika.

Dinsdao 21 maart
Bennie v.d. Brink
Met de zualuwen firce flaar Botswana
De Boerenzwaluw is de rode draad in
deze lezing. Er wordt verteld over
broedgedrag, slaapgedrag en verder
verblijf in ons land, waarna de trek naar
en het verblijf in de Afrikaanse
winterkwartieren wordt belicht.
(zie verder achterkant Gierzwaluw)

22 Íebruari:

Jip Louwe Kooijmans
Jip fotografeert de laàtste jaren veel en
heeft dan ook een aanzienlijke
verzameling diaís opgebouwd van vogels
uit onze eigen Amsterdamse omgeving.
Andere plaatsen in Noord-Holland waar
hij vaak vogelt en plaatjes schiet zijn
Texel, lJmuiden (pier en Kennemermeer)
en Waterland. Behalve algemenere
soorten zullen ook diaís te zien zijn van
dwaalgasten; het is tenslotte altijd erg
leuk om op jacht te gaan naar bijzondere
soorten en daar ook fotoís van te nemen.

Dinsdagavond 18 januari 2000
20.00 - 22.30 uur Oosterkerk aan de
Wittenburgergracht (bus 22128) Lezing
over
de bescherming van Gierzwaluwen,
georganiseerd door de Gierzwaluwwerk-
groepen. lnfo: Jan-Maarten Fiedeldij Dop
020-4206567.
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Fenologie van de ran van Blanken

Bonte Wiegenvanger
in de regio Amsterdam 1961-1998

Op 7 november 1998 was op begraafphats Westgaarde in Amsterdam-Osdorp een

BonteVliegenyanger aanwezig, Ikheb deze vogel, die zich op zo'n tien meter van mij
vandaan bevond, ongeveer een minuut kunnen bekijken. Wat direa opviel was het
karokteristieke fourageergedrag, namelijk het opeens opvliegen van de uitkijkpost om
vervolgens, na de vangst van een insect, weer naar dezelfde of een andere uitkijkpost
terugte keren.

Het verenkleed was overwegend bruin rnet wat wit op de vleugels en toonde vrij licht
en enigszins vlekkerig. Ik heb niet kunnen ontdekken ofhet om een vrouwtje of
mannetje ging (mannetje heeft wit voorhoofil, in najaar echter moeilijk te zien).
Mogelijk ging het om een juveniel exemplaal gezien het wat vlekkerige voorkomen.
Omdat het hier een zeer late waarneming betrof, besloot ik de fenologie van deze

soort in de regio nader te ondermeken en te vergelijken met recent gepubliceerde

gegevens van Zuid-Kennemerhnd en Texel.

Het onderzoekheefi zich gericht op de jaren 1961-1998. Uit deze periode zijn alle
vroegste voorjears- en laatste najaarswaarnemingen in de regio Amsterdam

verzameld en vervolgens opgenomen in tabel 1. Op de data uit deze tabel heb ik
enkele statistische berekeningen toegepast, waarvan de uitkomsten, mede ter
vergeltjking met soortgelijke gegevens van Zuid-Kennemeiland en TexeL in tabel 2
zrJn oPgenoffien,

Geconcludeerd kan worden dat de Bonte

voor- en najaar in de regio doortrekt, hoewel

bekend zijn.
Dat tot aan het begin van de jaren

Amsterdamse Bos en directe omgeving

toentertijd veel leden van de VWGA in

jaren 1961-1998 wijwel ieder
jaren geen naj aarswaarnemingen

van de waarnemingen uit het

verband met het feit dat

Bos bezochten.

Wat verder uit tabel I naar voren tot het voorjaar, in het

najaar nauwelijks mannelijke Dit wordt echter louter

veroorzaakt door het feit dat de juli-augustus in het veld praltisch
niet van de vrouwtjes kunnen

Eerste
De vroegste periode 1961-1998 is 3 april 1985 (l ex. Overamstel door
de Wz{P, Waarnemers Deze datutn is, voor zover bekend, de allervroegste

voor de regio. Het is overigens opvallend dat in dat z-elfde jaar de tweede woegste waarneming

van de regio valt (10 april 1985 I ex, Vondelpark, waarneemster Mieke Brander).

Dat het Vondelpark voor de achtereenvolgende jaren 1981 Um 1984 ook nog eens goed is voor de

DeGierzwaluw jaargang rT nt.4, januaÍi
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Tabel I Vroegste en laatste data van Bonte Vliegenvanger in de regio Amsterdam 1961-1998

Jaar
1961

t962*
1963

1964

1965

1966
1967

1968

1969

r970
L97L
t972
t973
1974
t975
t976
t977
r978
t979
r980
1981

1982
1983

1984

vroegste

02-mei
21-apr
04-mei
25-apr
30-apr
07-mei
07-mei
20-apr
27-apr
25-apr
24-apr
02-mei
05-mei
24-apr
02-mei
20-apr
22-apÍ
29-apÍ
10-mei

03-mei
02-mei
09-mei
19-apr
30-apr

03-apr
30-apr
26-apr
29-apr
28-rpr
03-mei
20-mei
29-apr
12-zpr
21-apr
08-mei
18-apr
12-tpr
23-apr

07-okt
22-sep
27-sep
03-okt
26-sp
16-sep

05-sep

l3-sep

16-sep

23-sp
02-sep

04-sep
06-sep
13-sep

22-sep
08-okt

Plaats
Asd.Bos
Marken
Beatrixpak
Àsd.Bos
Asd.Bos
Asd.Bos
Asd.Bos en lliveense Poel

Burg.Colijnweg 200, .{veen
Asd.Bos
Asd.Bos

Noorderbegraafplaats
Asd,Bos
Krijgsman, Muiden
Asd.Bos
Asd.Bos
Kalf e, Amstel
Kon. Wilhelminapl.
Diemen
Asd.Bos en Buitenveldert
Asd.Bos
Vondelpark
Vondelpak
Vondelprk
Vondelpak

lE
miet bekend
niet bekend
lm.
I m. resp. I
1m.
lm.
1m.
I
1w.
1 vr.
lm.
lm.
1m.
lm. d. fase

1 vr.
I vr. resp. 1m.
1m.
2m.
lm.
1w
lm.

AmtaUdivme
niet bekend

I
1m.
lw.
niet bekend
niet bekend
1 m. zingend

hatste Plmts Aantalldiverce

1

nia bekend
1m.
)
2

I
1 vr.kleed
I
1m.

I resp.1
1vn
1w.
I m, donkere rcm
1

I
I vr,kleed
1

Beatrixpark
Asd.Bos
Asd.Bos
Eendrachtpolder
Asd.Bos
Asd.Bos
Asd.Bos
Asd.Bos

Asd.Bos
Asd.Bos

Zorgvlied
Oosterpark
Asd.Bos
1e Diem
Oosterpark
W.Piiperstraat

Asd.Bos
VijÍhoek
vijÍhoek
Eendmchtpolder
Anna Hoeve en
Diemezeedijk
Vijfitoek
Vijftroek
vijÍhoek
Diemerzeedijk

Vijftoek
Vijftroek

Gaaspemom
Westgaarde
Laplestrat
Westgmde

lvr
I juv.

I vr.
2

1

I
3

1

I

26-atg
03-okt
28-rcp
14-okt
27-sep

27-sep
01-okt
l8-okt
04-okt

05-okt
29-Ng

27-sep
21-sep

0l-okt
07-nov

1985

1986

1987

1988

1989

r990
1991

1992
t993
1994
1995

1996
1997

1998

Overamstel
Vliegenbos
VijÍhoek
Nwe,Oosterbegrafolaats
Nwe.Oosterbegrofulaats
Westgffide
T[incomplu Osdorp
Fmkendd
Vijfhoek
Linnaemkade
Diemeredijk
,an Luykenstraat 27
Westgrude
Kruislam

m.
m.
m.

w.

Opmerking:
De ia den tabel opgenomen datakunnen mogelijk
beschikt over aanvullende of ontbrekeflde data fltet

1 vr.kleed (juv.?)

iets worilen aangescherpt. Ik verzoek daarom eefl ieder die
cofitact op te nemen.

tog
t rij

vroegste voorjaarswaarneming is curieus te noemen.

Mogelijk behoort 3 april 1985 tot één van de woegste data voor Noord-Holland. De datum is in
ieder geval vroeger dan die van Zuid-Kennemerland (11 april L973) en Texel (16 april 1988). In
'De Grauwe Gazs', het verenigingsorgaan van de Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland, wordt

een waarneming van 15 januari 1997 te Lelystad vermeld, landelijk tot nu toe de allervroegste

waarneming. Deze wordt gevolgd door een waarneming op 19 februari 1966vart 1 m. te Zutphen,

(Tjiftjaf 11 : 2, AvN 1970 t 84). Na deze winterwaarnemingen is 23 maart 1961 de vroeg§te

vooriaarswaarneming (1 m. Veenendaal; Alleyn et al, l97l : 429).

De gemiddeld vroegste datum over de periode l96l-i998 is voor Amsterdam 28 april met een

standaardafiarijking van 9 dagen. Verder blijkt dat de gemiddelde vroegste datum van Amsterdam

DeGierzwaluw iaargang ?7 nÍ.4, januaÍi 2ooo



Tabel2 lnterregionale vergelijking van fenologie van Bonte Vliegenvanger

Amsterdam 1961 - 1998

Vroegste en laatste datm
Tweede woegste en

laatste datm
Gemiddelde datum
Standaardafuijking
Mediane datum

Voorjaar
3-04- r985

Najaar
7-rt-t998

VergelijkingAmsterdam metTizxzl en Zuid - Iknnemerland

Adam Zujd- Texel

Kennemerland

l0-04-19Es
28-04
9 dagen
29-04
n=38

I 8- l0-1987
24-09
15 dagen
27-09
n=31

Vrcegste datum 3-04-f985
Intste datm 7-11-1998
Gemiddelde vroegste

datum (1981-1995) 28-04*
Studmrdafirijking

(1981-1995) 1l dagen
Mediane datum

(1966-1994) 29-04*
Aantal gevallen n=38

tt-o4-1973
l2-10-1986

l6-04-1988
tt-tt-1974

28-04

* De voor Amsterdam berekende gemiddelden zijn voor de

vergelijking gebaseerd op de jaarreeksen wn Texel en
Zuid-Kennemslmd ( 1981- 1995 resp. 1966-1994).

n = 15

Leeuwen & P. de Nobel (red). Vogek inhetlandschap
vafi Zuid-Kennefierland en de Haarlcrntnerïneer.
Utrecht 1998.

Irnsink R., WVG Arnhem e.o. Vogels in het hart van
G elderland. Utrecht I 993.

Leys H., G. Sanders & W. Knol.Avifaunavan
Wageringen en wijde omgeving, Wageningen 1993.

SOVON. Atlrs yan ile Neilerhnilse vqgels. Arnhem 1987.
Versluys M., H. Engetnoer, D. Blok & R. v.d. Wal. Vogals

van Ameland, Àmeland I 997.
KNNV VWG Amsterdam. Mededelingenblad KNNV

WVGAnsterdam.lailgaÍlg I Um l8 (1963-1980)
VWG Àmsterdam . De Gierm,ahry. Iaargang 19 ttrr.t 36

(re81-1998)
WVG Amsterdam. Fenologiearchief VWG Amsterdam.
Werkgroep Avifauna Natuur- en Vogelwacht Schouuren-

Duiveland. De Vogels van Schorwen-Duivelanà
Z)erïkzee1986.

2-05
n=29

gelijk is aan die van Texel (herberekening op basis van 1981-1995).

Verder blijkt dat de onlangs gepubliceerde mediane datum van 2 meivoor Ztid-Kennemerland
(periode 1966-1994) niet significant afi,rrijkt van die van Amsterdam (29 april)

L aatst e naj aar sw aar n erningen
van 7 november 1998 is de laatste najaarswaarneming in de periode 1961-1998

zover bekend, de allerlaatste voor de regio Amsterdam. Zeer vermoedelijk is deze datum
één na laatste voor Noord-Holland (op Tèxel is de laatste waarneming 11 november I974)

zijn er twee nog latere data, namelijk 14 november I98L (2 ex. Ter Apel,
en een waarneming van enkele dagen vó6í 24 november 1914 (Rotterdam)

De gemiddelde laatste datum in de regio in de periode 1961-1998 is 24 september met een

standaardaftrrijking van l5 dagen.

Jan van Blanken, Geertruida van Lierstraat 41, 1059 PE Amsterdam. ïelefoon (020) 610 48 37
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IN MEMORIA,M:
5 JAriuARr 1929 - 3 DEcEMBEf, 1999 Iohan f. Frieswijk

10

Johan Frieswijk tijdens het ringen van een
inmiddels al grote jonge
Kerkuil, Rozenburg bij Schiphol-Oost 18
augustus 1995 (Íoto Do Beckers).
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fohan Frieswijk had al vroeg een sterke

belangstelling voor de riatuur. Zijn opleiding
op het pad van de veldbiologie kreeg hij in de

jaren na de oorlog als lid van afdeling VI van

de Amsterdamse N.J.N. (tesamen met |ohnny
Reijnders). Vandaaruit ging hij in 1948

biologie studeren aan de Gemeente-

universiteit van Amsterdam. Aanvankelijk was

zijn interesse vooral botanisch van aard. Zo

ontbreekt zijn naam nog op de ledenlijsten van

de Wer§roep Vogels van de N.N.V. afdeling

Amsterdam en van de Amsterdamse

Ornithologische Studiekring (OSK), het

samenwerkingsverband tussen de N.N.V.-

werkgroep vogels en het Vogelkader van de

Àmsterdamse N.].N.
Frieswijk vestigt echter spoedig zijn naam door
de ontdekking op 28 april 1952 van een

groepje van 3 Bijeneters, die twee dagen

pleisterden op het landgoed Àmstelrust,

gelegen langs de Amstel. fohan is dan nog pas

23 )aar. Filmopnamen van deze bijzondere

waarneming, door de broer van boswachter

P.W. Brander, zijn onlangs boven water

gekomen uit het filrn-aróief van de

gebroeders Brander. Zijn eerste

Op vrijdag 3 december 1999 is onverwacht ons erelid

J ohan Fri e sw ijk ov erleden.

Op maandag 29 november trof hem een hartaanval,
w*Arvan hij niet hersteld is. Hij is op 7 december in
b eslot en famili ekring gecrerneerd.

Met lohan Frieswijk yerliezen wij één yan de meest
productieve veldornithologen van de regio Amsterdam,
Niet minder dan 65 publicaties verschenen er van zijn
hand, veelalhandelend over vogels in en om Amsterdam.

Tekst: Ruud Vlek

vogelpublicaties handelen over deze

waarneming en over het vogelleven op

Amstelrust (Frieswijk L952 en 1955). Terwijl
hij zich in het kader van zijn studie biologie
goeddeels met plantkunde bezighield, was zijn
veldweik vooral ornithologisch van aard.

Samen met andere Amsterdamse oud N.I.N.-
ers (|. Reijnders, K. Straatman) stortte híj zích

in diverse veldornithologische projecten. Zo
werd vanaf 1955 een onderzoelslijn
voortgezet, waamee |. E. Sluiters begonnen

was, later herhaald door het N.|.N.-vogelkader,

nl. naar Spreeuwenslaapplaatsen in en om
Amsterdam. Frieswijk en zijn vier jaar jongere

vriend Henk Bresser (vgl. Voous 1995:174)

onderzochten daarbij vooral het uitvliegen van

de Spreeuwen in de ochtendschemer (vgl.

Frieswijk 1957 et 1962; Frieswijk & Bresser

196l; Frieswijk 1963). In het voorjaar van

L957-1958 werden door hen vogel-

inventarisaties gehouden van de Noordkant
van het Amsterdamse Bos, voor het eerst met

een standaardmethode (vgl. Frieswijk &
Bresser 1958, 1960 en 1961). Deze

vogelinventarisaties inspireerden ook anderen

die vogelminded gemaakt waren op de

11
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excursies en filÍnavonden die Piet Brander in
en over het Amsterdamse Bos hield. Vanuit een

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos

(die nog steeds bestaat) ontwikkelde zich een

Vogelstudiegroep Amsterdamse Bos, die later

omgezet werd in een K.N.N.V. Vogelwerkgroep

Amsterdam (1963).

Overigens komt Frieswijks naam aanvankelijk

nog niet in de ledenlijsten voor van deze

'KNNV Vogelstudiegroep voor het
Amsterdamse Bos'o.l.v. de hr. P.W. BrandeË

en het tekent Johans individualistische en

libertaire inslag. Maar waarschijnlijk daartoe

overgehaald door vriend fohnny Reijnders

verschijnt hij daarin voor het eerst vanaf 1960,

en op de allereerste ledenlijst van de KNNV

1 I Vogelwerkgroep Amsterdam wordt hij zelft
IL

met de bijzondere status van'adviseur'
opgevoerd. Dit waren de jaren waarin het

Àmsterdamse Bos door vier inventarisatie-

teams onderhanden werd genomen. Als

afsluiting van die inventarisaties werd door de

KNNV Vogelwer§roep een commissie

ingesteld 'Balans 25 jaar Noordkant', als een

soort jubileumproject ter afronding en

evaluatie van de inventarisaties die gelijk bij de

aanleg van het Àmsterdamse Bos door |.E.

Sluiters waren begonnen. Wellicht geïnspireerd

door de spannende Amsterdamse Bos-

jaarverslagen van Bien van Drooge in Het

Vogeljaar (1962 en 1963 nrs. 2) zntte Frieswijk
zich aan een omvangrijke studie van25 jaar

vogelontwikkelingen in het tot wasdom

komende Amsterdamse Bos, puttend uit
materiaal van Sluiters, de N.N.V.-werkgroep

vogels, zijn eigen inventarisaties, en de

dagboeken van boswachter Brander, En

ondanks dat een deel daarvan voor hem

geheim bleven (vanwege privé-escapades van

Brander) kon hij vooral op grond van het

uitgebreidde vogeladministratieve werk van

KlM-secretaresse Bien van Drooge een

overzichtspublicatie samenstellen'De

vogelwereld van het Amsterdamse Bos', die in
1968 als een K.N.N.V. Wetenschappelijke

Mededeling verscheen. De zich dan met de

doctorandustitel (1959) tooiende drs. J.J.

Frieswijk is de hoofdauteur van deze

publicatie, waarin de ontrarikkeling van de

vogelstand geschetst wordt aan de hand van de

vegetatie-successie van het bos (vgl. ook
Frieswijk, Reijnders & Bresser 1963 en 1966).

Voor de I(I.{NV Vogelwerkgroep, voor wie het

Amsterdamse Bos nog jaren als haar primaire

studiegebied gold, bleef het haar

grondleggende publicatie, waarop in 1972 rrog

een aanvulling verscheen doorVan Drooge.

Naast Spreeuwen hadden nog diverse andere

vogelsoorten Frieswijks speciale belangstelling,

en dan vooral hun voedselgedrag. Zo bijv. de

Amsterdamse Kokmeeuwen (Frieswijk 1965)

en hun voedseltrapppelen (Frieswijk & Bresser

1965, Frieswijk 1977); of Zarghjsters die op

slakken inhakken. Ook albinistische merels

hadden zijn interesse (Frieswijk & Smith

1966), evenals de eenden in Amsterdam

(Frieswijk 1966).

Na deze jaren van plaatselijk veldonderzoek en

publicatiedrift wordt Frieswijk lande$k actief
in het Contactorgaan voor Vogelstudie van de

K.N.N.V (1963), de voorloper van het Iatere

SOVON. Hier worden de eerste grondslagen

gelegd voor de latere Broedvogelatlas van

SOVON, doordat avifaunistische onderzoekers

uit verschillende delen van het land landelijk

een aantal interessante broedvogelsoorten

onder handen nemen (vgl. Natura maart
1967).ln de jaren L97l^1974 is Frieswijk

voorzitter van het Contactorgaan voor
Vogelstudie; zelf maakt hij overzichten van het

nationaal voorkomen van Gele Kwikstaart

(Frieswijk 1968, 1969 eo1979) en Paapje

(Frieswijk 1973 en 1980).

DeGierntaluw jaargang 37 n?.4, januari 2ooo



Frieswijk heeft dan het bos als voornaamste

studiegebied achter zich gelaten en is vanaf de

tweede helft van de jaren zestig steeds vaker te

vinden op de opspuitterreinen van het

westelijk Havengebied van Amsterdam. Hier

{raagt Frieswijk bij aan de Amsterdamse

avifaunistische lijst door de vaststelling van

twee nieuwe soorten voor de regio:

Reuzenstern, I ex. op 29 |uh 1966 te Sloterdijk
(samen met Edward van Ifzendoorn; Med.bl.

KNNV'trWGA 4, 3: 2l) en Grote Pieper, 30

september 1967 2 ex. Sloterdijk (samen met

Bresser; Med.bl. KNNVVWGA 5,3/4: 30). Met
zijn Bijeneters van april 1952 is Frieswijk dus

goed voor totaal drie eerst-vastgestelde soorten

voor de regio en behaalt hij daarmee de l7e
plaats op onze millennium-topveertig van

Amsterdamse vogelwaarnemers (Vlek, in

Ook de laatste tijd richtte Frieswijk zijn fiets-

stuur nog vaak richting het Westelijk Haven-

gebied, om dan door te trappen tot in de

Kennemerduinen (zie voor zijn waarnemingen

in de regio Z. Kennemerland de waarnemingen-

rubriek van'Fitis'). Toen ik hem onlangs op

v
LIJST VAN PUBLICATIES 1952-1999

J.Frieswijk 1952. Winterslaap. De lnktzwam (N.J.N. district Amsterdam) 17e 19. nr. 1 : 7-8,
januari 1952.
J. Frieswijk 'l 952. Bijeneters....Amoeba 28e jrg. nr. 617:77-78.
J.J. Frieswijk 1954. Verslag van het inleidingspracticum vergelijkende physiologie (voor het
doctoraal examen). Laboratorium voor vergelijkende Physiologie der Universiteit van Amsterdam,
november 1954.
J.J. Frieswijk 1955. De afweerreactie van Physa fontinalis en Physa acuta drap. Verslag van het
practicum vergelijkende physiologie. Laboratorium voor vergelijkende Physiologie der Universiteit
van Amsterdam dec. 1954 - april 'l 955.
J.J. Frieswijk 1955. Verslag van het onderzoek over de aantasting van Fraxinus excelsior L. door
Verticillium dahliae Kleb. Verricht gedurende de Zomer van 1955 aan het Phylopathologisch
laboratorium 'Willie Commelin Scholten' te Baarn.
J.J. Frieswijk 1955. Vogelleven op Amstelrust. Natura 52e yg. nr.9: 112-115.
J.J, Frieswijk 1957. A leech-avoidance reaction of Physa Íontinalis (1.) and Physa acuta Drap.

een schrale oktoberdag op zo'n tocht
tegenkwam, was het hem niet aan te zien dat

dit wel eens de laatste ontmoeting zo,t zijn,
Wel greep ik de gelegenheid aan, wachtend op

een Visarend die maar niet I§ ram opdagen,

hem uit te horen over woeger zaken (zie:

Amsterdams Vogelnet, veldpost 9-11 okt.

teeg).
Nu is het allemaal gedaan en voorbij: vijftig
jaar intensieve natuurhistorische activiteit in
en om Àmsterdam. Met fohans overlijden is

definitiefeen halve eeuw vogelstudie in en om
Amsterdam afgesloten.

13
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Basteria vol. 21 nr. 3.
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de Vries-laboratorium Amsterdam.
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Amsterdam.
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61:115-117.
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J.J. Frieswijk 1962. Spreeuwenslaapplaatsen. Natura 59e jrg. nr.2l3:32-33.
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J.J. Frieswijk 1963. Zanglijsters. Merels en Cepaea's. De Levende Natuur jrg. 66:12O.
J.J. Frieswijk, H. Bresser & J. Reijnders 1963. Enige gegevens over de Winterkoning in het
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J.J. Friesw'ljk & H. Bresser 1965. Het trappelen van voedselzoekende meeuwen. De Levende
Natuur jrg. 68 nr.7l8:201-205.
J.J. Frieswijk 1965. De Amsterdamse Kokmeeuwen. Ons Amsterdam 17e jrg.: 18-19.
J.J. Frieswijk & Commissie 25 jaar Noordkant, 1965, Balans 25 jaar 'Noordkant' (Bosvogels).

Mededelingenblad K.N.N.V. Vogelwerkgroep Amsterdam jrg. 3 nr. 2:5-11.
J.J. Frieswijk 1966. De Amsterdamse eenden. Ons Amsterdam jrg. 18: 300-301 .

J.J. Frieswijk & F.J. Smith 1966. Albinistische merels. Natura 63e jrg. nr. 6:70-71 .

J.J. Frieswijk & F.J. Smith 1966. Albinisme bij Merels. Natura 63e jrg. nr. 8: 100-101 .

J.J. Frieswijk, J. Reijnders & H. Bresser 1966. De broedvogelbevolking van de jonge aanplant in

het Amsterdamse Bos. De Levende Natuurjrg. 69:115-120.
J.J. Frieswrlk 1967. Gebruik van gereedschap in de vogelwereld. Het Vogeljaar 15. 1:268-269.
J,J. Frieswijk 1967 . Zwarïe lijsters met witte veren. De Levende Natuur 70e jrg.: 186-188.
J.J. Frieswijk & H. Bresser 1967. Wormen als buit van trappelende meeuwen. De Levende Natuur
yg.7O: 287.
J.J. Frieswijk 1968. De Gele Kwikstaart als broedvogel in 1967. Het Vogeljaar'16, 2: 530-531 en
Natura 65, 4:62-63.
J.J. Frieswijk (m.m.v. H. Arentsen. P Brander, J.H.U. van Drooge, J.H.C. de Groot, J. Reijnders,

DeGierzwaluw jaargang ?7 nt.4, Januari 2ooo



l'
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Anderen over Johan Frieswijk:
J.-P van Beurden. Herinneringen aan de Hortus. De Plantage-Hortus 4e yrg. nr.4, dec. 1989, p.

17-',t9.
Prof. K.H. Voous, Frieswijk, Johannes Jan. ln de ban van vogels, 1995: 244. Utrecht: Scheffers
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De Roze Spreeuw
16

is meer dan een roze Spreeuw
Begin mei werd in Weesp, aan de rand van het werkgebied van onze

vogelwerkgroep een Roze Spreeuw [Sturnus roseus] ontilekt. De waarneming
zorgde voor veel commotie onder vogelend Amsterdam. Een zingmd mannetje
Roze Spreeuw zien we immers niet elke dag. Niet alleen de prachtige
waarneming bracht veel opschudding teweeg, vooral de naschok wordt goed
gevoeld. Er is een levendige discussie ontstaafl, of dit nu de eerste dan wel tweede
of derde Roze Spreeuw yoor onze regio is, Samen met deze discussie valt er
natuurlijk veel te praten over de betrouwbaarheid van waarnemingen en de
herkenning van de soort an sich. ln dit verhaal wil ik niet ingaan op
structuurkenmerken en ook zal ik niets schrijven over het voorkomen van de
Roze Spreeuw in Nedeiland, Er zijn over deze soort veel boeiender dingen te
schrijven. Zo is de snavel van de Roze Spreeuw niet alleen anders van kleur maar
ook anders van vorm dan de snavel van de Spreeuw Sturnus vulgaris,
Dit, omdat de Roze Spreeuw veel meer een voedselEecialist is dan de Spreeuw.
Dit specialisme is van grote invloed op het leven van deze soort. De Roze
Spreeuw is niet zo rnaar een roze Spreeuw.

soort als broedvogel regelmatig voorkomt zijn
moeilijk aan te geven.
De balts van de Roze Spreeuw moet een
spectaculair gezicht zijn. Het mannetje rent met
opgeheven borst en trillende vleugels rond het
wijfe. Vervolgens holt ha vrouwtje mee en drukt
zich tot slot op de grond voor de paring.
ïbn einde de rondtrekkende sprinkhanen snel te
kunnen volgen is de broedcyclus van de Roze
Spreeuw extreem kort. De 5 of6 eieren worden
sleóts I I tot 14 dagen bebroed en de jongen
vliegen na 14 tot 19 dagen uit. Wanneer we er

Roze Spreeuwen leven het gehele jaar in grote
groepen, bij voorkeur op droge grassteppes met
kleine rotsige heuvels. Zoin groep kan bestaan uit
duizenden ercemplaren. Het voedsel bestaat
voornamelijk uit treksprinkhanen van de soorten
Dociostaurus marocmnus en Callipnmus italicus.
De Roze Spreeuw komt in juni tot broeden op
plaatsen waar grote hoeveelheden sprinkhanen
aanwezig zijn. Omdat sprinkhaanzwermen zich
verplaatsen over grote afstanden zijn de grenzet
van het broedgebied van de Roze Spreeuw zeer
ruim. Zelfs de grenzen van het gebied waar de
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vanuit gaan dat door de wijfes één ei per dag
gelegd wordt kan het hele broedproces dus in 30
dagen worden afgewerkt. Een tweede legsel komt
niet voor. Het nest is niet meer dan een slordige
massa gras, twijgjes en veren in een holte tussen
of onder stenen in een muur of een rots. Soms
maakt de Roze Spreeuw een nest op de grond.
Het broedsucces is sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van grote hoeveelheden sprink-
hanen. In sommige jaren is de reproductie enorm
groot. Iongen kunnen dan rondzwerven tot ver
buiten de broedgebieden. Zo is de soort als
dwaalgast vastgesteld tot op de Fàröereilanden.
De vestiging van een kolonie Roze Spreeuwen is
over het algemeen zeer onverwacht en heeft in
Europa vaak het karakter van een invasie. In de
Atlas van de Europese vogels geeft prof. dr. K.H.
Voous ondermeer dit fascinerende voorbeel& in
1875 broedden geheel onverwacht 6000-7000
paren in de muren van het kasteel Villa franca di
Verona in noord Italië; in de daarop volgende 33
jaren werd in geheel Italië geen Roze Spreeuw
meer gezien. In Hongarije, dat volgens sommige
vogelgidsen in het broedgebied van de Roze
Spreeuw ligt, broedt de soort lang niet ieder jaar,
maar in 1925 broedde er onverwacht 15.000 paar.
hr 1947 kwam 5000 paar tot broeden tijdens een
invasie die slechts 32 dagen duurde. Er wordt wel
verondersteld dat zulke invasies eens in de 8 tot
l0 jaar plaatwinden. Echter, in sommige gevallen
komen steeds kleinere aantallen twee of drie jaar
achter elkaar terug op een oude broedplaats.
De Roze Spreeuw, die net als de Spreeuw, ook in
grote aantallen voorkomt in landbouwgebieden,
steden en dorpen, is veel minder een
cultuurvolger dan deze. De Spreeuw is in
sommige delen van het verspreidingsgebied
volledig aftrankelijk van de mens. Dit is het geval
in de broedgebieden in Finland en het noorden
van Scandinavië. De omzwervingen van
Spreeuwen hebben veel meer het karakter van
expansie dan de explosieve invasies van de Roze
Spreeuw. Hierdoor en door de verzachting van
het Himaat, heeft de Spreeuw zich kunnen
vestigen als broedvogel op IJsland, Het eerste
broedgewal vond hier plaats in 1935. Vanaf l94l
was er sprake van een vaste populatie. Tijdens
deze areaaluitbreiding vonden incidentele
broedgevallen plaats op Bereneiland en
Spitsbergen. Omzwervingen van Roze Spreeuwen
leiden nooit tot permanente vestiging. In de
noordelijke broedgebieden is de Spreeuw een
trekvogel. In grote delen van het
verspreidingsgebied is de soort echter standvogel.
De Roze Spreeuw is een uitgesproken trekvogel.
In tegenstelling tot het broedgebied is het

overwinteringsgebied van de Roze Spreeuw veel
beter aan te geven, De soort overwintert
voornamelijk in de droge gebieden van
noordwest India.
Het voedsel van de Spreeuw is veelzijdiger dan
dat van de Roze Spreeuw. Het bestaat voor een
belangrijk deel uit in de bodem levende insecten
en andere kleine dieren. Karakteristiek voor de
Spreeuw is het met half geopende snavel in de
grond prikken tijdens het zoeken naar voedsel. In
aanvulling op ha sprinkhanendieet eten Roze
Spreeuwen op de grond levende insecten en
insectenlarven en in het najaar ook bessen en
andere sappige vruchten. In Izmir werden in het
begin van deze eeuw Roze Spreeuwen beschouwd
als heilige vogels, wanneer zij verschenen in mei,
tijdens de voorjaarstrek. Dit, omdat zij de
sprinkhanen, die de oogst zouden kunnen
vernietigen, verdelgden. Als zij kwamen in juli,
tijdens de trek terug, werden zij gezien als
duivelsvogels, omdat zij aten van de
druivenoogst.

Mijn eerste Roze Spreeuwen zag ik in Turkije, In
1989 heb ik, met mijn wouw, drie maanden in
Turkije gereisd en gewerkt. Ook hier waren de
ontmoetingen met Roze Spreeuwen onverwacht.
Weken lang zagen we de soort niet en opeens
zaten we op een plek waar ze in enorme groepen
om ons heen vlogen. Wij zagen de Roze Spreeuw
o.a. als stadsvogel in de straten van Igdir en in
een typisóer biotoop op de hellingen van de
Ararat. Boven de boomgrens op de praótig
bloeiende bergweides van deze heilige berg
foerageerde een gtoep van 250 Roze Spreeuwen
in de avondzon. Mooier en overweldigender dan
dit is een vogelwaarneming voor mij zelden
geweest. De Roze Spreeuw is meer dan een roze
Spreeuw. De Roze Spreeuw is meer dan mooi!

G eraadple e gd e lit er at uur :

Peter Hayman, Het vogelboek, 1976.

Iars Jonsson, Birds of Europe with North

Africa and the Middle East, 1992.

Sir Peter Scott [redl, Elseviers vogelatlas,
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Karel Stastny, Encyclopedie der vogels 1980

Prof. dr. K.H. Voous, Atlas van de Europese

vogels, 1960.
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OEVERZWA.LUWWANDEN (?)

18

ln de afgelopen jaren zijn er in de provincie Noord-Holland tientallen
kunstmatige oeverzaluwwanden aangelegd. Enkele van deze wanden
functioneren uitstekend. andere zijn nooit als broedplaats in gebruik
genomen.

De redactie van De Graspieper, het tijdschrift van de Stichting
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, is van plan een artikel te
schrijven over de succes- en faalfactoren van de oeverzwaluwwanden. Voor
dit doel doen zij een beroep op de kennis en ervaring binnen de Noord-
Hollandse vogelwerkgroepen. Zij willen graag het volgende weten:

Waar bevinden zich kunstmatige oeverzwaluwwanden?
Wanneer is de wand aangelegd?

Welke broedresultaten ziin behaald?
ln welke staat bevindt de wand zich?

Wie is de eigenaar en/of beheerder van de wand?

Tevens houdt de redactie zich aanbevolen voor technische gegevens,

situatieschetsen of publicaties over specifieke wanden.
Peter van der Linden en Wim van der Schot hopen voor 1 februari 2000 een

reactie van u te mogen ontvangen.

SVN

Stationsstraat 38

1506 DH Zaandam

HYPERLINK mailto:mnh@mnh.nl mnh@mnh.nl
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Purperreiger 204 1 ex. N-NW Asd. Centrum (W\l/a). 1-5 ljdoorn 1 ex. (RB). Omdat
deze soort betrekkelijk zeldzaam is in de regio, nog een toegift: 2-5 'l ex. De Hoge Dijk

(As).

Lepelaar 28-2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (PD), Osdorper Bovenpolder 'l ex. (PD).

5-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (PT).

Zomertaling 10-3 bij Camping Uitdam 1 paar (V1AlVa).

14-3 Holendrechter- en Bullewr,lkerpolder'l in plas-dras (WS).

Boomvalk 18-3 Batteru Halfweg 1 ex. (ffi). 28-3 Vijfhoek 1 ex. O-ZO (V1A/Va).

Kleine Plevier 2-4 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). Middelpolder onder Amstelveen 1 ex.

(HM). 7-4 Middelveldsche Akerpolder 3 exx. (JvB, PT).

Bontbekplevier 23-2 De Kinsel 4 exx. (V\ANa). 24-2 Afrikahaven 1 ex. (WS).

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

1 1-3 Osdorper Binnenpolder 12 exx. (JvB).

Grutto 20-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 11 en. (WS).

21-2 Middelpolder 1 ex. gemeld door DC. 9 exx. gemeld door HM.

Groenpootruatet 7-4 Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB).

9-4 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Visdief 29-3 bij Het Paard van Marken 2 exx. (FG). 2-4 Uitdammerdie 1 ex. O (RB).

ZwaÉe Stern 25-4 Gouwzee, Marken 'l ex. (WWa).

8-5 Ouderkerkerplas 1 ex. (JvB, PT).

Koekoek 23-4 Brettenzone, Volkstuinen De Groote Braak 1 ex. (JvB, e1. Waterland
(EW.25-4 lJdoorn 1 ex. roepend (WWa).

Gierztrvaluw 224 Machineweg Crayenstein 2 exx. O (JvB).

23-4 Plantage Kerklaan 8.00 u. 1 ex. t.p. (V1A&a).

Oeverzwaluw 31-3 Boezemgebied en Bretten-Groote Braak 2 exx. ZO (PM).

24 Westpoort, Dortmuiden 2 exx. (ffi). Vijfhoek 1 ex. (DT). lJdoorn 4 exx. O (RB).

Boerenzwaluw 27-3 de Maat, Waterland (NZij) 28-3 Overdiemerpolder 1 ex. (DL).

31-3 Overdiemerpolder 3 exx., Haven Ballast Vijfhoek I ex. O (WWa).

Huiszwaluw 21-4 Noordkant Asd. Bos 2 exx. (JvB). Nieuwemeerdijk 3 exx. (PT).

25-4 Durgerdam enkele exx. (WWa).

Gele Kwikstaart2-4 Lutkemeerpolder 1 ex, (JvB). 6-a Schiphol-Rijk 'l ex. O (VWa).

Nachtegaal 8-4 Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer 1 ex. (PT).

10-4 Noordelijke Oeverlanden N.Meer 1 ex. zingend (JvB, PD).

Blauwborst 17-3 Asd.Bos. Oeverlandenreservaat N.Meer 1 zingend (PM. RvD).
'18-3 Halfweg (wrsch. Bretten-Groote Braak, of Groote lJpolder - PM) 1 ex. (FG).

Zwarte Roodstaart 12-3 Diemerpolder/2de Diem 1 (V1Àl/a).

23-3 Sportpark Ookmeer 1 ex. zingend (JvB).

Gekraagde Roodstaart 8-4 Halfweg 1 ex. (FG).

2-5 zang Overdiemerweg-Overdiemerpolder (\&Wa).

Paapje 214 Vijfhoek 1 (v1A/Va).

Tapuit 31-3 Bretten-Groote Braak 1 ex. (FG).2-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder

1 ex. (WS). 234 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).
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(FG). 194 Nieuw Brettenpad 1 ex. zingend (PM).

Snor 124 Asd.Bos, Oeverlandenreservaat N.Meer 1 ex. zingend (PM).

Vervolgwaarnemingen op dezelfde plaats: 144 1 ex. zingend (PM), 19-4 1 ex. (HM),

2242 ew,. zingend (RvD, PM). Er zijn hier twee territoria vastgesteld. Elders: 204 Twiske (EW).

Rietzanger 26-3 Vijfhoek 1 ex. zingend (JvB). Bretten-MCA 1 ex. (PI). 3-4 Ruigoord 1 ex. (PT).

Bosrietzanger 24-4 Gaasperzoom 1 oc WS). 26-4 Nieuwemeerdijk bij Oude Haagseweg

1 ex. zingend (JvB, PD). Batterij 1 ex.(PT).

Kleine Karekiet 214 Bretten-MCA 1 ex. (n).234 zang Vijfhoek CvlAlVa), Brettenpad 1 ex. (PD. PI).

Spotvogel 9-5zang tussen Maxis-Krijgsman (WWa). 13-5't Gein'l ex. (AS).

Braamsluiper 11-4 Baudeuinlaan 1 ex. (NZij),23-aWestgaarde'l ex. zingend (JvB).

Haarlemmeruueg/Australëhavenweg 1 ex. (PT).25-4 zang Rozenwerf Marken (WWa).

Grasmus 21-4Boezemgemaal Halfweg 1 ex. (Pï.23-4Vijfhoek lxzang (vlAlVa).Brettenpad 1 ex.

alarmerend en zingend (PM).

Ttrinfluiter 2-4 zang Bijenpark Eendrachtpolder (PT).1 0-4 Vijf hoek 1 ex. zingend (JvB. PD).

23-4 zang Vijf hoek (vlANa),

Zwartkop 31 -3 Rembrandtpark 1 ex. zingend (Frieswijk). 2-4 Westgaarde 1 ex. zingend (JvB).

Zang Metrostation Holendrecht WS). Bretten 2 exx. (PT).Vrlfhoek 'l zingend (DT). Flevopark 1 ex.

(AJ, RB).

#

.gr Fluiter 19-5 Westgaarde 1 ex. (PT).- 
lTiiftjaf 3-3 Westgaarde I ex. zeer kort zingend (JvB). 10-3 Ergens in de Houtrakpolder 1 ex.

zingend (WS).

i Oe Houtrakpolder ligt grotendeels buiten de regio; daarom vermeld ik de derde waarnemings-
a}f datum ook nog: 13-3 zang Dijkeinde, Binnenbraak Waterland (V!Al/a met M. ln Beatrixpark en

Volkstuinen El Dorado elk 1 ex. zingend (DC). ln de Eendrachtpolder 1 ex. (PD).

Bijenparktluincomplex Osdorp 1 ex. (PT). Bij deze soort zijn alleen de data weergegeven waarop

volgens de waarnemers de zang is gehoord, aangezien de Tjiftjaf de gehele winter present was in

folr:l; Ruisoord 1 ex. (pr). 26-3 Durserdam, Kweekrust (EW). 28-3 2xzansVijfhoek.

{* _omdat dit de eerste melding betreft van zang, geef ik deze datum toch ook maar weer (WWa).

lFGr"r*" Vliegenvanger 9-5 Asd.-Rrlnkanaal hoek Overdiemerlaan 1 ex. (ook zang) §VWa).

18-5 Asd.Bos, omg. Grote Speelweide 1 ex. roepend (PM), RvD).

Wielewaal * 8-5 De Hoge Drlk WS). 23-5 Asd,Bos, bij Rotonde Van Sonweg 1 roepend (PM).

En vooruit, omdat het een niet-alledaagse soort is:26-5 Langswater, Osdorp 1 zingend (PT).

*$ 28-5 Westgaarde 1 ex. (PT). 1-6 Westgaarde 1 zingend en katkrijsend (JvB).

tu

.j # Paul J. Marcus, A.J, Krophollerstraat 23, 1064 DB, Amsterdam, 020-615 90 34.

Literatuur
Van den Berg, A.8., en Bosman, C.A.W., Zeldzame vogels van Nederland, Avifauna van Nederland 1,

Haarleny'Utrecht 1999.
Recente meldingen, België, Dutch Birding 21, nr. 1, 1999.

Geelhoed, 5., et al., Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland, VWG Zuid-Kennemerland/ KNNV

Uitgeveri.l, Utrecht, 1 998.
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waarnemingën

6-7-99

Smient 12-6-99 De Kinsel

Eerste doortrek en

koppatroon, de snavel, het
bijzonder de rug, wijzen m,i, op
geen Witoogeend te pas

geplaatst ontleend aan een

'l ex.

10 e;«. (ff).

Barnegat, Waterland, 2 pulli (Ton Pieters, med. RV AVN).

5 exx. W (VOD);25-8-99 De Kinsel 9 exx. eclips t.p. (NZij).

de vorm van romp - in het
conceptie van dit individu zeker

een foto van een eend met witte ogen
van de Costakade is een Zuid-Amerikaanse

escape die ons lekker een tijdje
Voor de determinatie maakte ik ik van Handbook of the Birds oÍ the World deel 1

ln deze'boeken staan de extremen van de hoeveelheid wit in de kop van de wijfjes van deze soort
afgebeeld. ln Del Hoyo ziet de eend er meer Tafeleendachtig uit, zonder wit in de kop, in Hillary Burns

wildfowl, 1988 zit het wit tot achter de oren. Omdat de determinatie niet door alle waarnemers wordt
onderschreven, wil ik gaarne reacties op mijn onderstelling in ontvangst nemen. Voor een
gemeenschappelijke voorouder van dit individu en welke Witoogeend dan ook moet men naar mijn idee
ver in de geschiedenis van de evolutie van de eenden teruggaan.
Brilduiker 29-7-99 Vrlfhoek 2 el«. -kleed W (VOD).

Patriis 30-6-99 Uiterdijken, Spaarnwoude 1 ex. (f[. 30-8-99 Lutkemeerpolder 2 el«. (Pf.
Broedgevallen in de Lutkemeerpolder ten minste 2 paar (JvB), en Eendrachtpolder 1 paar (JvB).9-7-99

Amsterdam Zuidoost achter AMC 2 exx. (WS).

Aalscholver 23-8-99 1100 erc<. rustend ljburg UOD).
Roerdomp 10-6, 8-8, 23-8-99 Bretten-Groote Braak 1 ex, ter plaatse - riep op 23-8-

í
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uit
of de

toch ook niet moei

afstand ligt.

ex.
(voD).

1 ex. 1.kj. t.p. (FG, Nordhei
ten miníe 1 paar (JvB).

m, WWa, NZiD

ti

Lutkemeerpolder 1

Vergeleken met een derde kleiner

verlengde eerder grijszwart

r. Snavel geel (zie Voisin, C

merken
1 ex. 1.kj. 2 exx. 1.kj

(voD); 7-8-99 \nw (voD).
resp ex. z en ex. zo (F rieswijk).

adult ex. t.p. Had ring om rechter tarsus (PM, Loes VA n

ng van (voD)
nselmeer 1 ex. (DT).

max. en 9-7

2 exx. eerst ZW over
1 ex. (FV). 10-7-99

26-7-99
fase N

van

11

ijnl

1

het
de

Excu

vliegen
(PM).

de
(EdB).

Kiekendief
27 1

(voD).
AVN). 23-8-99 tenminste 3 exx, 28-8 ten minste 7 exx.

tl, l waarnemtn9en

. .lL.lL i



Lh
waarnemtng

Bullewijkerpolder 3 exx, minste 2 exx. foer. (VOD)

Grutto 16-8-99 ten minste 30 e>«. (VOD). 17-8-99 De Kinsel 70 exx. (FG).

Rosse Grutto 34 e»<.ZVtl,23-8 11 exx^ 2,29.8-99 1 ex. ZW §OD). lJburg

6-8-99
cirkelend boven
zwarte Ruiter 1

Tureluur '10-8-99

Groenpootruiter 2-8-99 groep van 70 exx. naar ZW overvliegend Vijfhoek,
Witgatje Westpoort: 26-6, 10-7-99 Australiëhaven 1 ex. OvD), 10-7-99
gemaal Halfweg 3 exx. naar Amerikahaven (TvD), 1 1-7-99 slibveld Baud

Witvleugelstern2-8-99 1 adult broedkleed en 2 juvenielen t.p. Marken (WWa).

Grote Alexanderparkiet 27-88-99 Noordzijde 273 1 ex. t.p. veranda (JvB).

Zomertortel 24-6-99 Bretten-Grote Braak 1 ex. N (PM). 12-8-99 Vrlfhoek 1 ex. Z (VOD).

Koekoek 18-7-99 Maxis, Diemen 1 roepend (VOD), 21-8-99 Vijfhoek I ex. Z (VOD).

Gierzwaluw 25-8-99 Zunderdorp 3 exx. (NZr).

lJsvogel ln juli-augustus regelmatig 1-2 eu. Vijfhoek en omg. (VOD): 17-6-99 Vijfhoek 1 ex. (DÍ).

26-6-99 1 ad. UNA-Centrale Diemen (NZD, 17 en 18-7 voedseltransporten richting Krijgsman, Muiden
enop29-7-99 een juveniel bij deUNA-CentraleDiemen(NZD. 12-7-99Asd.Bos,eventenWvan
Openluchttheater gehoord (RvD, PM). 31-8-99 Gaaspezoom/Gein lll 1 ex. (VOD).

Draaihals 28-7-99 Boezemgemaal Halfweg 1 ex. (ïvD).

De Gierzwaluw jaargang 37 nÍ,4, januaÍi 2ooo



15 exx.,

ONO, andere
1 (EdB). 1

18-7-99 Wittenburg 2

merbrug Waterland jongen (FV)

1 t.p.
2 exx. (VOD).

(voD).
.

ë(. (NZij)

uit pa, koters, gezien

1 ex. -kleed

aan het
3 exx. zingend Vrlfhoek

de laatste

ex.

(voD).

2 exx. O 13

van

7-7-99 Holysloot 1 ex.

rde2

26
de op

met juv.

zang Vijfhoek §OD).

30-8-99

berichten
1-5-99 De Kinsel

de
alhier.

Het
1-7

13 & 6 (EdB).

2 & 1 (EdB).

Duivendrecht baltsroep (Andriese).

onv. t.p.,

=l

het eerste geval



rhh

1 ex. (EdB). '

1 ex. (EdB).

5 exx. (EdB).

onder Amstelveen (Andriese).

8-5-99 De Kinsel 1 ex. (EdB).

Dwergmeeuw 2-5-99 Afrikahaven ca. 100 exx. (EdB).

l.lsvogel 1999 mei, vaag verhaal
ZwaÉe RoodstaaÉ 17-+99
Gekraagde Roodstaart 28
Vuurgoudhaantje
Roek 1-5-99

3-7
11

15-8-99

over broedgeval kop KNSM-eiland,
1 paar (EdB).

't Kalfje omg. reigernesten 1 zingend (Andriese).

2 exx. (J.Schiff, med. EdB). 26-3-99 Amstelpark 1 ex. (EdB).

(NZD.

1 ex, (Nzij),30-7-9e

'I ex. (EdB).

iets mis was met de trefwoorden
Wat er de vorige keer misging
Het zal menigeen zijn opgevallen dat er

Paul J. Marcus

De Gierzwaluw jaargang 37 nl.4, januari 2ooo



Ruud Vlek

Ontvangen Literatuur najaar 1999

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

A.J. van der Aa, kvensbeschrijvingen van enige Àmsterdamse vogelverzamelaars en vogelkundigen uit de
ac-htiende en negentiende eeuw. Uit: Biographisó Woordenboek der Nederlanden (Haarlem, 1855-1872).
Het gaat om biografische en literatuuroverzichten van ds. A. Buurt (predikant te Amsterdam vanaf febr.
1748), ds. C. Nozeman (1721-1755),dr. M. Houttuyn (1720-1798),C.f. ïbmminck (1778-1858) en prof. W.
Vrolik (180r-1863).

Portret van Willem Vrolik (kopie uit Plantage-bibliotheek).
Vrolik beschreef eerste gevallen voor Nederland van I(eine Trap (vondst bij Amsterdamse poelier en te
Vriescheloo, O. Groningen, jan. l82 ) en van Witbandkruisbek (6-7 ex. bij Baarn, winter 1845/1846)'
alsook de eerste Sneeuwuil voor Z. Kennemerland (Bloemendaal, ca. 1822i onvermeld in Van den Berg &
Bosman 1999). Vgl. Dusseau 1865 en Nespoli 1999, als ookArtis 46e jrg, nr,lz 26-29,

I.J..M. & G.Andriese en P. Tak, Huiszwaluwtellingen rondAmsterdam 1999.
Langs de Amstel 14 nesten plus 20 aan de Binnenweg nrs. 11-17. Totaal 34 paren.
Langs de Ringvaart Haarlemmermeer 64 p. aan de Nieuwe Meerdijk,20 p. langs de Sloterweg,9 p. langs

)$ N<er- en Lijnderdijlq 17 p. aan de Aalsmeerderweg (Rozenburg). Totaal langs de oostelijke
Haarlemmermeer dus I l0 paren.

M. Andriessen, Gierzwaluwen in Amstelveen. De Graspieper l9e jrg. nr. 2, atg. 1999 p. 36'37 .
Er broedden in 198227 p, Gierzwaluwen in Amstelveen. Inmiddels zijn er 70 broedlocaties vastgesteld
(w.o. het KlM-hoofdkantoor). Huismussen blijken de voor Gierzwaluwen aangebrachte neststenen in
gebruik te nemen als broedplaats. Na verwijdering van het oude nestmateriaal werden ze door 3l p.
Gierzwaluwen bezet. Periodieke sóoonmaak van de neststenen is dus een vereiste willen ze functioneren
als nestgelegenheid voor Gierzwaluwen.

P.Y. Bergkamp, Overzicht van broedvogels in Buitenveldert/Amstelland ( 1985-1998).
Broedgeval van Groene Speót in tuincomplex bij Zorgvlied 1997 -98.1n 1994 broedde de soort bij de
Amstelveense poel. In Amstelpark 1-2 p. Grote Lijster (1996-98).Zwarte Mees broedde Amstelpark 1995-
1998 en mogelijk rond Heuvel in A'damse Bos (1994-98).In mei 1998 op2 dagetzang geh. van
Taigaboomkruiper, en ook in september. Wielewaal broedde voor 't laatst in A'damse bos in 1989 nabij
Openluclrttheater. ln 1997-98 drie Roekennesten bij Driemond.

R. Daalder. De aanval. Amsterdams Stadsblad 8 sept. 1999.

Over eenAalscholver tussen de tramrails op de Weteringschans ter hooge van het Rijlsmuseum. Remco
Daalder ving hem en belde de Dierenambulance, die vaststelde dat de vogel niets mankeerde.

Gierzwaluw vertrekt dit jaar woeger door warme zomer, Amsterdams Stadsblad l1 aug. 1999.

fongen zouden eerder vliegvlug zijn door beter insectenaanbod enna de 22123e vertrokken zijn.
"Verontntste Ansterilammers belden ile Gierzwalurrwerkgroep ilat ze ile vogels al em tijd lang misten." Ygl.
voor de(ze) normale vertrekdatum f. Overmaat, Sint Jacob (25 juli) kondig ha vertrek van de
gierzwaluwen aan. DeVolkskrant 19 juli 1947.

T. Goldschmidt, Over de tentoonstelling van vogelaquarellen en -tekeningen in het Rijksmuseum. NRC
Handelsblad 2 april 1999. Op deze tentoonstelling waren o.m. vogeltekeningen en -aquarellen te zien van
de volgende Àmsterdamse kunstenaars: Melchior d'Hondecoeter ( f 636-1695), fan Weenix (1640-1719),
PieterWthoos(1654-1693),SimonFokke(1712-1784),|an ChristiaanSepp(1739-l8ll),PieterBarbiers
(1749-L842) en Willem Bastiaan vanWouw (1822-1878).

De Gierzwaluw jaargang ,7 nt.4, janu.rl 2ooo
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H. van Halm, Frankendael, Een landgoed midden in Amsterdam. Tlouw 23 maart 1996.

H. van Halm, Vogels in de stadstuin IGizersgracht 616, Amsterdam (1971-I979).8-mail 2l okt. 1999.

ïbtadalsoortenvogelsvastgesteld,wv.23broedend. lr'lgT2eenbroedgevalvanBonteVliegenvanger
alhier.

f. Mepr, Lijst met wa.rgenomen vogels op het terrein vao Muiden-Chemie International e,o., vanaf
1994. Deze lijst bevat 96 vogelsoorten (o.m. Klapekster). Er huist ook nog steeds een eenzame Das
(Melchers; Blaadje 19, 2: 22).

S. de Lange, Sperwer. NRC Handelsblad 11 okt. 1997 p.28.
Over een broedgwal van een Sperwerpaartje op begraafolaats Zorgvlie4 achter de aula,n 1997.

Prooivondst jonge Fazant.

Natuur en Huis (uitgaaf van de vereniging de Ruige Hof te Amsterdam, beheerder van 2 natuurterreinen
in de Gaasperzoom, Amsterdam Zuid-Oost) 2e jrg. 1989 tot jaargang 13 nr. 3, herfst/winter 1999.
- F. Bongers, Vogels van Klarenbeek (Natuur en Huis nr. 2 en 3 van 1991, nr. l-3 van 1992' voorjaar en

zomer 1993)
- F. Bongers, Blauwborsten op Klarenbeek Huis zomer 1996). Eerste broedgeval in 1995, ook
in 1996. l? p. Snorren in 1996 en
- G.f. Kamphorst, Vrijgezel |oris. Over
(Natuur en Huis zomer 1997).

december 1995 pleisterend op de Àmstel

- Broedvogelinventarisatie de Riethoek (l
vastgesteld.

en Klarenbeek (1997), 20-30 soorten broedvogels

ln 1999 waren er op Klarenbeek en de 3 p. Blauwborst,2 p. Nachtegaal, 1 p.

Rietzanger en 1 p. Buizerd (Bongers;

f.H. van Oers e.a., Amsterdams Vogelnet E=mailkring van Amsterdamse vogelaars.
Het adres is: AVN@zap.A2000.nl

29

Deze mailkring ging van start
lnmiddels is AVN uitgegroeid bron van avifaunistisóe gegwens over de regio

b.gtt
tot een

Amsterdam.

K. de Pater, Eikels boven de Sloterplas.
15 nr.3, november 1999.

Gaas (Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg.

Over trektelling in het kader van de vogeltrekteldag in Amsterdam-Geuzenvel{ 2 okt.
1999.164l vogels geteld van 29 soorten; o.m. Boerenzwaluwen, I Boomvalk, diverse Sperwers, en 464

(J. Boshuizen c.s.; N.B.N,W.hoek van de Sloterplas

Rustplaats voor doden blijkt goede plek voor het leven. Àmsterdams Stadsblad 30 sept. 1998._

Interview met fan van Blanken en Rob Chrispijn over de natuur van begraaQlaats Westgaarde.Er zijn
I 16 vogelsoorten vastgesteld, w.o. Groene Speót en Buizerd (3 j.). Ook zijn baltsende Houtsnippen
waírrgenomen,

N. Zijlmans, Waarnemingenoverzióten voorjaar en zomer 1999,

Aanwinsten voor het foto-archid
Lucien Davids (Groningen) fotografeerde op 12 september 1999 de Kortteenleeuwerik aan de
Uitdammer Die, welke daar op 9 septeÍnber door Frankvan Groen ontdekt was.

In het film-archief van de gebr, Brander werden opnamen teruggevonden vande 3 Bijeneters die op 28

april 1952 door ). Frieswijk ontdekt werden op Amstelrust. De opnamen door W.G. Brander zijn van 29

april 1952.
Fiank Princee maakte in juni 1998 schitterende opnamen van 6 jonge Sperwers op nest in tuin
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Herengracht 276, die verwerk zijn in een videoband over dit bijzondere broedgeval. Ook Marc Plomp
(Linschoten) videofilmde dit broedpaar, zowel begin juli f 998 als eind juni 1999, nu in tuin Herengraót
172 (ae zifuideoband Roofuogels en uilen in Nederland, f 999). Mew. I. Peeperkorn sctronk foto van
zonnende Sperwer in tuin Keizersgracht 579,zomet 1998 (broedend in dit blok sedefi 1997),
C.A. van Ee zond foto van jonge Kerkuil, van broedgeval in ha Nijlpaardengebouw te Artis, in de jaren
dertig.
Edial Dekker schonk foto van een ïirreluur in mei 1998 in Waterland Pien Eekhout fotografeerde op 24
augustus 1999 een Huiskraai te Muiden, die daar op 20 aug. ontdekt was.
Nirk Zijlmans fotografeerde Grauwe Miegenvanger met 2 jonget te Zriderwoude 22 aug., Paapje op 23
aug. Rijperdwarsweg Waterland, StelHuutop 27-28 aug. in de Kinsel (plasje bij Ifdoorn),
Krombelstrandloper op 28 aug. aldaar, Ifsvogel op 12 sept. Groote lfpolder, Visarend bij de l&ijgsman,
Muiden 26 sept., en 2 hybride ganzen op 2 okt. Ook kleurenafdrukken ontvangen van foto's van Jip
Kooymans gebruikt voor het jubileumnummer (w.o. jonge Boomvalk en jonge Watersnip (sine dato).
Guus van Duin zond foto's van Engelse Gele Kwilstaart aan de Kinsel, Stelkluut aldaar, en van
Graszanger op de Vijftroek (19-25 sept. 1999).

Ringterrgmeldingen lFW
J, Walters meldt een terugmelding van een Zwartkopmeeuw, geringd dl§ nestjong in het W. Havengebied
(1983), na zestien jaar levend teruggevonden bij Antwerpen (zomer 1999). Een Temmincksstrandloper
geringd door ringersgroep Frankendael op de Diemerzeedijk (ca. 1965), werd een jaar later terzelfder
plaatse teruggevangen.

30 cor".rpondentie
Vogelpost werd ontvangen van J.f.M. Andriese, P. Y. Bergkamp (m.b.t. waarneming van Grote Preper op
Marken, 14 nov. 1989 door À Ros), C.À van Ee (Bloemfontein), A.H.V. Eggenhuizen (besdrr. Huiskraai
te Muiden 24.8.99), K.J. Eigenhuis, M.R. de fonge, f. Kooymans (beschr. Roze Spreeuw in Sarphatistraat,
eind febr. 1997), P.C. Meijer (Club Ned. Vogelkundigen), mevr'. L. Theunissen (Ver. de Ruige Hof) en P.

van derWielen.

II. Milieuberichten over de regio
Amsterdam ontdekt weemdste zwammen. Amsterdams Stadsblad 29 sept. 1999.
In de hoofdstad komen meer dan I 100 soorten paddestoelen voor.
Het boek van Rob Chrispijn 'Champignons in de fordaan' verscheen onlangs bij Schuyt en co.

Amsterilams milier I le jrg. nr. 3, iuli 1999.
- Geuzenveld Noord Natuurgebied. De Brettenzone, het moerasgebied langs de Haarlemmertrekvaart
wordt bedreigd door plannen tot aanleg van een bedrijventerrein en een station.

Amsterdams milieu lle jrg, nr.4, oktober 1999.
- Baggerdepot Ifmeer uitgesteld. Het zou ter hoogte van Uitdam komen en gevuld worden met 23
miljoen m3 zwaar vergiftigd bagger. De provincie N.Holland vindt dat de noodzaak ervan onvoldoende
is aangetoond.

Baggerdepot in Ilmeer is kansloos. Amsterdams Stadsblad 17 nou 1999.
Ook deWD in de Tweede Kamer is daar tegen.
Anderhalf Morgen. Kwartaaluitgave van de vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder jrg. l, nr. 2.

Met informatie over de bestemmingsplandiscussie rond deze vogelrijke polder nabij Kadoelen,
Amsterdam-Noord (5 I soorten vogels vastgesteld).

R Daalder. Vijfiroek. Amsterdams Stadsblad 6 okt. 1999.
Over de herinrichting van dit gebied door Staatsbosbeheer.
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E. Fokke, Of de ringslang blijft3 Ie weet het niet. Amsterdams Stadsblad 22 sept. 1999.
Volgens de afd. herpetologie van de UvA telt de ringslangpopulatie rond het Ifmeer 320 ex
Ophet terein van Muidenchemie en de Muidereedijk (90 ringslangen) wil Muiden woningen bouwen. 

-
D; Vijftoek (130 ringslangen) wordt voor de helft park. De populatie op de Diemerzeedijk (85 ex.) is al

verwijderd.

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN Amsterdam) l9e jrg. nr. 3, september 1999

'Hanilen af t an Noordu lJ-plas'. Amsterdams Stadsblad?T okt. 1999. Demonstratie van
tegn plannen tot aanleg van een bedrijventerrein in dit brakwatergebieè

Overlast van duif wordt in hele stad bestreden. Amsterdams Stadsblad 25
Er is overleg tussen alle stadsdelen ter aanpak van de poepoverlast van de
de bestrijding komt nog een plan.

Enige oude natuur-artikelen uit het Amsterdams Stadsblad ( 1996-1998):
- R. Daalder, De verkeerstoren (Stadsbl. 27-3-97). Over de uitbreiding van Schiphol'
- E. Fokke, De Houtrakpolder waar A'dam de Afrikahaven wil graven is een van de laatste grote
rietmoerassen (Stadsbl. 14-5-97),

Ilburger woont op 18 miljoen kuub zand. Amsterdams Stadsblad I sept. 1999.
Met schokkend kaartje van de bouw van zes wooneilanden in het Ilmeer. De Vijfhoek zal in 2002 aarr de

west- en noordkant geheel omsloten zijn door Ifturg.

IIL Ontvangen regionale vogeltijdschriften
Boomblail (lnxitnutvoor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO) jrg. I I nr. 4 en m. 5.

- Zorg om moerawogels. Nieuwe nonnen voor voortb€staan.
- Ecologische Atlas van de Nederlandse Wadvogels.

De Duinstag (Vogeldub IGtwijk) l4e jrg. nr. 2, oktober 1999.
- Grauwe Klauwier aan boord. Buitengaats Sóeveningen landde een mannetje op vissersboot, 20 mei
1999 (foto).
- Vogels op vliegveldValkenburg. Er broedden I p. Grauwe Gans, I p. Kleine Plevier en I p. Wulp.
- Ringvangst van Baardgrasmus in Berkheide, 18 juli 1999.
- Waarneming van 2e Citroenkwikstaart in Karwijlc 7 mei 1999. Ditmaal een adult wouwtje.
- Zeevogels kijken in N,W. Spanje (Punta de la Estaca de Bares). Op 23 augustus zo'n 900 Kuhls en maar
4 Grote Pijlstormvogels, alsook 78 Vale Pijlen. Midden in de Golf van Biscaye zitten rond deze tijd vele

honderden Kuhls en Grote Pijlen.
- Veldwaarnemingen voorjaar-zomer 1999. 3 Kleine Barmsijzen op I april bij koffietent Berkheide.
Foto's van pleisterende Kleine Burgemeester op 1 mei en Kleinste fager op 18 september.

Ficeilula (ïwentse Vogelwerkgroep, jrg, 28 nr. 3, oktober 1999.
- Eerste resultaten Atlasproject Nderlandse broedvogels. De Zomertortel heeft het overal behoorlijk
moeilijlc 1999 is een rampjaar voor de Fluiter.
- Vogelinventarisatie Haaksbergerveen. In 1999 hier 77 soorten broedvogels, w.o. Zwartkopmeeuw en
Grauwe Klauwier.
- Fenologie 1999. Vroege aankomsten van Scholelster (6 jan.), Zwartkop (5 mrt.), Blauwborst ( 13 mrt.),
BonteMiegenvanger (24mrt.) en Bosriazanger (17 april).
- Waarnemingen in Twente, t/m s€pt. 1999. In 1999 2 nieuwe broedvogels voor Ïwente Aalscholver en
Raaf. Een paartje Raven broedde in de Borkeld (O. van Holten), en had 3 jongen op 25 mei. Het laatste

broedgeval in Overijssel was ca. 1920bij Zwolle (vgl. Thiebout, Jrb. Ned. Ver. Besch. Vogels 1898/1923: 160)

In de eerste week van september een Herdersplevier in het Rutbeek (escape?).

Overde aardvan
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Fitis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg. 35 nr. 2, september 1999.
- Waarsóijnlijk broedgeval van Eidereend te IJmuiden in 1999. Paring gezien, en mannetje tot 24 mei.
Mogelijk verstoord?
- Reisverslag Falsterbo 10-18 oktober 1998. Op 13 okt. trok een adulte Bastaardarend over.
- Vogelwaarnemingen in Z. Kennmerland, februari-mei 1999, Nieuwe broedvogel: de Grauwe Gans (4
p.). Op 22 mei een Griel in de Kennemerduinen. In maart en april nog diverse waarnemingen van onv.
Kleine Burgemeester(s). De Kuifleeuwerik bij de Zuidpier is exit, wel nog zingend op boulevard
Zandvoort. Begin mei Bergfluiter en Roodkopklauwier, Van eind febr.-eind mrt. 5 Bruinvissen
langszwemmend (l t.p. punt Zuidpier).

Fifis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg. 35 nr. 3, november 1999.
- Broedvogelinventarisaties Elswout 1960-1998. Onder de 42 soorten broedvogels broedparen van
Zwarte Specht, Sperwer, en Houtsnip,3 p. Bosuil, l0 p. Glanskop en 13 p. Boomklever.
- Ruiende Knobbelzwanen in het Noordzeekanaal (650 ex. in 1998).
- Broedvogels van de Houtrakkerbeemden. Aftrame van Kleine Plevier van 5 p. in 1996 naar f p. in I
- Zeetrekrecords van Bloemendaal arllT*e (1985- 1999). O.m. 84 Kleine Alken op l8 nou 1995.
- Inventarisatie van de Elsbroekerpoldeq tussen Hillegom en Bennekom. Goed weidevogelgebied aan de
Haarlemmermeer.
- Interview met Fred Koning over de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 1999 hier I I p. Havikken. Dit
is de nekslag voor Eksters. Fred Koning kreeg voor zijn onderzoelswerk hier de Herman Klompprijs.

2,1 - Vogelwaarnemingen in Z. Kennemerland mei-aug. 1999. Een paartie Geoorde Futen broedde in hetJZ Vogelmeer, Kennemerduinen. ïbch nog 1 Kuifleeuwerik te Ifmuiden, 2l aug.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), l9e jrg. 1999 nr. 2, augustus 1999.
- De Kerf. Zo heet de Slufter die is gecreëerd in de Schoorlse duinen (in het najaar 1997). Er broedt een
p. Bontbe§levieren.
- Gierzwaluwbescherming in llmuiden, Er wordt gewerkt met een speciale Gierzwaluwennokpan (foto).
- Bijzondere waarnemingen dec. 1998 tot juni 1999. Eind dec.4 Ifsvogels bij Muiden. Op 17 januari
baltste een Raaf met een Zw. IGaai in Waterland. Een Rode Wouw ten W. van À'dam op 3 maart. Op die
dag ook 50 Kraanvogels in de Middelpolder te Amstelveen. Op l0 maart nog een ex. bij Uitdam. À op
l8 maart een Boomvalk bij Halfi,r,eg. Op 25 maart een Kleine |ager bij Marken, en op 25 april een
Roodkeelpieper daar. Draaihals op I mei in de Overdiemerpolder. Dezelfde en volgende dag een Roze
Spreeuw te Weesp. Bijzondere broedvogels: 4 p. Buidelmezen rond A'dam, en I I p. Roeken bij het
Sóouw.

De Grauwe Gans (Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 15 nr. 3, november 1999.
- Kluten op drift.3 zomer 1996 als nestjong in de Coto Doflana geringde Kluten afgelezen aan de
Ituardijlsmei 1998.
- Oeverzwaluwprojea Pampushaven 1999. 25 nesten in wand op afgesloten gedeelte langs
Ooswaardersdijk.
- Huiszwaluwenproject Almere-Haven. In 1998 120 broedparen, in 1999 138. Dit jaar werd de eerste
gemeld op 18 april.
- Avifauna Zuid-Flevoland juli-oktober 1999. Eind juli 5 Grauwe Klauwieren in de Stille Kern.
Breedbekstrandloper aan de Knardijk op I I sept. en 2 Raven op 21 sept. in het Horsterwold. Op 19 okt.
9 Grote Zilverreigers bij de Sternweg. 2l flamingo's w.o, 4 Europese in de OVP (tot 9 okt.).

De Grauwe Gors (Avifauna Groningen) jrg ,27 w. 3 herfst 1999.
- Veel Kwartelkoningen in Groningen in 1998. Na daljaar 1996 met in Nederland totaal maar 40-60
roepende mannetjes gaf 1997 een opleving (150 territoria). In 1998 werden in Oost-Groningen maar
liefst 217 roepende Kwartelkoningen vastgesteld (dus meer dan het totaal van Nederland in 1997).
- Oeverzwaluwen in de prou Groningen 1997-1998. Bijna 50% terugval ten opzichte van topjaar 1996.
Nu zo'n 1600 p. Landelijk bedraag de aóteruitgang 207o.

I
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Waarnemingen april-juni 1999, Er werden 113 trekkende Kraanvogels gezien. 12 Roodkeelpiepers
tussen 20 april en l8 mei.
In de Lauwèrsmeer op 4 mei een m, Rode Rotslijster, op 9 mei een m. Citroenkwik, en op 26 mei een

Roodkopklauwier aldàar. Voor 2e jaar broedgeval van Slechwalk (2 j.). Op Rottumeroog broedden 3 p.

Icpelaais. Totaal 24 p. Grauwe Kiek (21 in Oost- en 3 Noord-Groningen). Broedgeval van Steltkluut in
Ezumakeeg. Aldaar ook een Witstaartkievit in juni.

De Keft, v.h. ile Grutter (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) jrg,23 nr' 3, §eptemb€r 1999.

- Versiag Blauwe Reiger-invèntarisatie 1999. In de Zaanstreek lióte toename tot 283 p., w.u 128 p' bij de
Hembrug.
De kolonie in de Beemster is bijna ter ziele.
- Overzictrt van broedparet van de Kluut in de Zaanstreek. Stabiel op ca, 36 p. (f /3 daarvan in Wormer-
en fisperveld).
- Verslag Owerzwaluw-inventarisatie 1999.43 bezette nesten in de Oeverzwaluwwand in het Twiske.

- Wintervogeltellingen in de ZaanstreeklggT-1999. Parelduiker in ha Oostzanerveld, januari 1998.

- Erbij en eiaf. Ovei toe- en afgenomen broedvogels in Nederland (1975-1995). 9 schaarse soorten namen
in aantal toe (o.m. Buidelmees, Zwartkopmeeuw, Ooiev-aar en Geoorde Fuut). l0 soorten namen in aantal

af (m.n. Ortolaan, Woudaapje, Korhoen en Velduil). Zie ook NRC-Handelsblad van l0 mei 1999.

- Een ongewenste dwaalgast. Over de Huiskraai, die een plaag zou zijn in het Midden- enVerre Oosten.
Vogelbesóerming vindt bestrijding prematuur en is tegen.
- G-eweldenaar inZuid-Limbuig. Over het Oehoe-paartje van de St. Pietersberg, Maastricht. VooÍ het
derde jaar zijn daar 4 jongen grootgebraót. In de Ardennen waren dit jaar 24 broedparen Oàoes.
- Veldwaarnèmingen.'Op1a november 1998 werd opnieuw de Witstaartkievit teruggevonden bij
Assendelft (door óntdekker M. Roos). Op 13 mei 1999 een Zwarte Wouwbij de Coentunnel (E. Tanger).

Max.5 Geoorde Futen in Twiske, eind maart.

De Kleine Alk (Y\NG Almaar e.o.) jrg. 17 nr. 3, oktober 1999.

- Broedvogels van de Mijzenpolder (midden N.Holland, bij Sctrermerhorn) f 999. Nog 69 p.

Veldleeuwerik,2g2 p. Grutto's (max.367 in 1991) en 109 p. Tureluurs. Totaal in 1999 40 soorten
broedvogels.
- Boomlàevers in de regio Alkmaar. Uitbreiding tot 7 territoria in Bergen/Schoorl. In Z. Kennemerland
zitten ruim 400 paren.
- Foto-reportagè van ringen van Kerkuilnest te Heiloo, eind juni 1999 {2 jongen geringd), en van nest in
de Kleimeer (5 jongen).
- Broedende IJivogÉls in Alkmaar mei-juni 1999. ïbt een vervolglegsel in de Berrcrkoog kwam het niet.
In hetzelfde gebied was een broedgeval van Sperwer.
- Waarnemingen april-juni 1999. j territoria van Nachtzwaluw in de boswachterij Sóoorl. Een adult m.
Woudaap pleisterena Uil St. Maartensvlotbn4,13-27 april. Kleine Burgemeester op 3 mei bij Egmond
en Bergen a.Zee.Half mei een Kortteenleeuwerik in de Putten.

De Korhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg. 33 nr. 3, juli f 999.
- Vogelfenologie in het Gooi, voorjaar 1999. Riazanger op 4 april, Tuinfluiter op I I april, Grote
Karekiet op I mei.
- Eindelijliweer een broedgeval van Ooievaar in deVechtstreek. Na laatste broedgeval in Nigtevecht 

-
(1948), í 1999 een paartjJin Vreeland (2 jongen). De vogels zijn erg tam, omdat ze beide ergens tijdelijk
in opvang zijn geweest.
- Veidwaalnèmingen. Amerikaanse Wintertaling op 28 april bij eendenkooi ten Z. van N. Ioosdrecht en
le jaars winterkleed Roze Spreeuw in Diepenbrockpark te Weesp, l-2 mei 1999.

De lbrhaan (VWG het Gooi en omstreken) jrg.33 nr.4, oktober 1999.
- Goois onderzoek levert nieuwe feiten op over de Huismus. (eerder gepubl. in Volkskrant 3 I iuli 1999).

- Ooievaars in de Vechtstreek. In Breukelerveen is de nestpaal onbezet gebleven. Wel was er een paar te
Westbroek, O. van Tienhoven.
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- Veldwaarnemingen. Slechtvalk fouragerend bij Vijftroek, l8 april '99. Vermoedelijk broedgeval Ilsvogel
te Muiden, juli 1999. Op 20 augustus 1999 een Huiskraai in de C. Hulgenslaan/Burg de Raadtsingel te
Muiden (N.8. eerdere datum dan 24 aug. eyeneens aldaar).

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) jrg. 42 nr. 4, september 1999.
- |an Wattel over Vogeltrek
- Trvintigiaar trektellen, door H. van den Bijtel. Over de telpost Noordhout, in gebruik sedert augustus
1980.
In 1978 werden hier enkele Witbandkruisbekken waargenomen (Kruisbek 42,4:8). Op topdag 22 sept.
1982 kwamen er 29 Bruine Kieken over. Op topdag 24 olt. van dat jaar werden 32.668 vogels geteld, op 3
januari 1985 tijdens vorsttrek zelfs 34.118 vogels. Totaal werden223 soorten vogels trekkend vastgesteld
(ziep.22).
- Veldwaarnemingen. Alpengierzwaluw over de Steenwaard (bij Tiel?) op 5 juni. Zingende Kuifleeuwerik
in stad Utrecht. Dgze soort komt verder alleen nog in Amersfoort-Noord voor (2-3 p.1999) Op 12-16
juni een zingende Ilsgors te Lopik. (N.8. eerste zomerwaarneming van deze soort),

Meerkoet (Nttvur en Milieufederatie Wierhaven) nr. 1999, september 1999.
- Kraanvogels in de Wieringermeer. Tussen 8
aan de grond werden wa.ugenomen.

april 9 groepjes met totaal 77 u..,wv. er 44

- Verkeersslachtoffers op de Afsluitdijkl99S.
Velduilen.

wo. I Strandplevier, I Rans- en 3

- Parel van de Egeïsche Zee. Over het Grielce
Balkanl«arikstaart, Rrippels Grasmus, Griekse

Lesbos. Hier o.m. Arendbuizerd, Sporenkievit,

Turkse Boomklever enveel andere (zie Richard Brooks, Birding on the Greek
island ofl,esvos).

Waarnemingen bij Pestvogels aldaar op
4 april. Op l1 mei 4 Rode Wouwen. Op 9 en een Den Oever.

Rouwmees, Bruinkeelortolaan, Smyrnagors,

De Mourik (VWG Rijkvan Nijmegen e.o.)
- Laat, succesvol broedgeval van Slechwalk

Den Oever op 3 apri,7
Breedbekstrandloper te

t999
22 juni werd een jong wouwtje geringd.

van Nijmegen), 3-5 januari 1999.
paar met 15 legsels. Beste lokaties

1,

te
Smient

- Inventarisatie Gelderse Poort 1998.
Grauwe Gors in de Erlecomse Waard. ïbtaal 9

infrarood videocamera

(w
998 t2

werd gevolgd.
I 57 p., in 1998

zijn de

l0 p.). 6 p.Grote Karekiet (in 199
van Kwartelkoning en 6 van Oeverloper: in de

Plassen (N. van Elst) en 2 in de Gendtse

Van 17 mei tot I I juni 1998 een roepende Dwergooruil in de Ooijpolder.

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) l2e jrg. nr. 3, september 1999.
- Districtsnieuws. Parende Kraanvogels in ha Fochteloëween, voorjaar L999, ïbename van Visdief op
Goereer Slij§laat 1000 p., Scheelhoek 1621 p. Op de Hellegatsplaten 334 p. Zwartkopmeeuwen. 3 p,
Steltkluten in de Hoekse Waard. Mogelijk broedgeval van Blauwe Kiekendief op de Hompelvoet,
Grevelingen.
- Interview met Friese SOVON-coördinator Romke Kleefstra. Somber over de weidevogelsituatie:
'Verkankerd groen'.
- Nieuwe SOVON-indsren van BMP-plots 1997-98. Sterke afrrame Fluiter (-50%), ook minder
Zomertortels, Appelvinken, Matkoppen, Kwartels en Patrijzen. Meer Snorren en Roodborstttapuiten.
- Vogeltellingen Nederlandse Wad. 2500 p. Eidereenden , I p. Kl. Zilverreiger en I p. Pijlstaart op
Schiermonnikoog. Mogelijk 2 p. Bonte Strandlopers op de Boschplaat. Minimaal 19 Slechtvalken geteld
in het O. Waddengebied, medio maart 1999.
- Lachsterns van Balgzand naar bollenland. Tegernvoordig zijn er slechts 15-45 ingestuurde
waarnemingen per jaar. Voorjaarstrek vanaf begin april piek le helft mei. In de zomer zijn 25-30 ex.
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aanwezig bij Petten er Schagen, N.Holland. Misschien trèkken de vogels 's nachts?

D l9-nieuwsbief (SOVON District Zuidelijk Delta-gebied), september 1999.
3 p. Kerkuilen op Flakkee. 206 p. Roeken bij Geervliet. Middelste Zaagbek mogelijk br. op de Korendijkse
Slikken.

WAD-Nieuwsbriel(Werkgroep Avifauna Drenthe) lle jrg. nr. 4, september 1999 en nr. 5, november 1999.

- Ganzen- en zwànentelling in Drenthe winter 1998/99. In febr. max, 6070 Taigarietganzen geteld.
Rietganzen (totaal >43.000,213 waarvanToendrarietganzen) zijn bijna 3x talrijker in Drenthe dan
I(olganzen
- Trektelweekend 15-17 oktober 1999. Van 5 telposten registreerde de binnenlandse telpost Noordhout
de meeste vogels, bijna 28.000, ruim 2x meer dan kusttelpost Parnassia. Verschillende telposten hebben
nu eigen websites.

Nieuwsbrief SOVON District 10 en Werkgroep Vogelinventarimtie Utecht, november 1999
In de Botshol broeden al 2 jaar een p. kpelaars. ln de Vinkeveense Plassen 70 p. Krooneend br. Kleine
Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Zwartkopmeeuw. Territoriaal gedragvar2 Roodhalsfuten, In het
Zenderparkgebied (Lopik?) I p. Oeverloper §ongen geringd) en 9 p. Kl. Plevier. lp. Grauwe Gors bij
Lopik. I I p. Naótzwaluwen op de Leusderheide.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 18 nr.4, oktober 1999.
- Inventarisatie Korverskooi, bij de I(oog 1999. 53 soorten broedvogels, w.o. Havik, Buizrrd, 2 p.
Houtsnip en I p. Kleine Barmsijs.
- Wadvogeltelling medio juni 1999. 560 Rosse Grutto's,350 Wulpen en 270 Kluten geteld.
- Waarnemingen op ïbxel zomer 1999, Op 17 juni ca. 1000 Kanoeten. Onv Iammergier op 25 juli r. O.
bij Oosterend. Max. 12 Kleine Zilverreigers in augustus. Zo'n 500 Groenpoten in de Slufter. l-2
Sperwergrasmussen in de tuintjes eind augustus.

De Steenbper (VWG Den Helder) 17 e jrg. w. 90, juli 1999.
- Stookolieslachtoffertellingen 199811999. Pelagische soorten worden het meest slachtoffer van
olielozingen: 177 Z,eelaaen,l47 Noordse Stormvogels en 27 Drieteenmeeuwen. Op 28 dec. 1998 een
Stormvogeltje en Vaal Stormvogeltje gevonden en op 20 febr. 1999 een Papegaaiduiker,
- Ringaflezing een verslaving. Te Den Helder worden door C.I. de Graaf diverse l(okmeeuwen afgelezen
uit Polen en de Baltische landen.
- Verschil in trekroute tussen Roodkeel- en Parelduiker. Roodkeelduikers trekken door de Noordzee.
Parelduikers naar deZwarteZee; de Schotse vogels naar de kust van Denemarken. Terug hebben
Parelduikers een N.W. koers over Europa.

De Suenloper (VWG Den Helder) l7e jrg. nr. 91, augustus 1999.
Special: Zeetrektellingen te Huisduinen 1998, 1860 Paarse Strandlopers geteld, max. 340 in maart, Ruim
3200 Dwergmeeuwen. In de eerste helft van mei zijn de dagrecords van diverse steltlopersoorten.
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De Steenloper (VWG Den Helder) I 7e jrg. nr. 92, oktober 1999.
- Waarnemingen april-mei 1999. Een Amerikaanse Goudplevier verbleef op20-21 april
IGeten. Op 3 mei een Citroenkwik in de Grafelijkheidsduinen (de 308e soortvoor Den
april een Kleine Burgemeester.

bij Groote
Helder). Medio

De Snandlaper (Ver. voor nafliur- en vogelbesdterming Noordwijk) 3le jrg. nr.3, september 1999.
- Veldwaarnemingen april-juni 1999. 1300 Dwergmeeuwen r. N, (5 april- 2 mei) en232 Dwergsterns r.
N. (25 april- 4 mei),2 Kleine Burgemeesters 28 april en 16 mei; Citroenkwik op 7 mei te Katwiik.

De Ti*,*eling (Werkgroep Roofrogels Nederland) 7e jrg. nr. 3, okober 1999.
- Grondnest van Buizerd bij Sneek, juni 1999 (een jong).

De Gierzwaluw jaargang 17 nt.4. januari 2ooo
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- Herintroductie van Lannervalk in Toscane. Heimelijke soort, teruggedrongen tot Er zijn
nu weer 6 p. in Toscane.
- Roofrogel-inventarisatie in het oerbos Bialowieza, Oost-Polen. 7 soorten roofuogels, w.o.
Schreeuwarend (8 p.).
- Aantalsontwikkelingen van overwinterende roofuogels in Nederland 1980-97. Afrrame van Blauwe Kiek
en Ruigpootbuizerd toename van Slechtvalk (in Scandinavië thans ca.270 p.),
- Waarneming van melanistische Bruine Kiekendiet 2 september 1999 Wapserveld. Er is een eerder
geval uit de 3e week mei 1997 bij Blijham, Groningen.
- Slechtvalk geschoten in Limburg. De vogel kon worden gerevalideerd. De soort broedt sedert l99l
jaarlijks op de EPZ-centrale te Maasbracht en sinds 1996 op ha DSM-terrein bij Geleen.
- Recente roofuogelliteratuur.
Bijlsma geeft de voorkeur aan de roofuogelgids van D. Forsman boven die van Clark Studie over
Slangenarend in Massiv Central, Z,O. Frankrijk (Nauda 66: 207-220) en over wegtrek van Dwergarend
(Alauda 67: 89-l0l). Artikel over Britse Wespendieven (Br. Birds 92: 326-345).Tvtee artikelen over
bescherming van Gr. Kieken-nesten (in Westfalen en Spanje).

DeTringiaan (VWG Schagen en omgeving) 22efg.rtr,4 , okoberl999,
- Alledaagse vogels: Watersnip. |aarlijls worden 900.000 ex. geschoten in Frankrijlc In Nederland waren
dat er in 1993194 nog7500. Het iachwerbod in Nederland lijkt teniet gedaan te worden in de Franse
killing fields.
- Veldwaarnemingen. In juni 3 Roodmussen in het Zwanenwater. De eerste Lachstern verscheen op 6
juli aan de l(orte Belkmerweg bij Sóagen; mar daar 29 ex. eind juli/tegin augustus.

Vogelnieuws (Vogelbescherming Nederland) l2e jrg. nr.4, september 1999.
- Wachten op de Kraanvogel (als Ned. broedvogel). Mislukte broedpoging in het Fochteloërveen, en
overzomeraars in OVP.
- Vogelbescherming wil dit jachtseizoen al in werking treding van Flora en Faunawe! en sluiting jacht op
trekvogels.
- Project Ifsselcrex wil uitmaaien van Kwartelkoningen in Ilsseluiterwaarden voorkomen. In 1998 tussen
Zutphen en Kampen 65 roepende vogels, in 1999 max.26.

DeWnterkoning (WVG Castricum) jrg, 3a nr.3, oktober 1999.
- Kerkuilen in 1998. In 1998 waren er 22 p. in N.Holland, wv. I I in de Wieringermeer; totaal vlogen 95
jongen uit.
- Fenologiewaarnemingen 1999, met soorten in volgorde van aankomst (in 1992-1995). Fluiter op 26
april.
- Bijzondere terugrneldingen van de vinkenbaan. Grasmus uit Gambia, een Keep uit N. Noorwegen. Van
748 te Castricum geringde Bonte Miegenvangers zijn er pas 2 teruggemeld.

M Ontvangen rapporten, en videoband
B. Koks & F. Hustings, Broedvogelmonitoring in het NederlandseWaddengebied in 1995 en 1996.
SOVON : Beek-Ubbergen, 1998.
In 1996 achteruitgang van Blauwe Kiekendief (92 p.) en van Grote Stern (6100 p.). 80 p. Strandplevier,
1938 p. Noordse Stems,37 p. Velduil, Grauwe Klauwier bijna uitgestorven. Max. 180 p. Dwergsterns in
1995. Broedgeval van Graszanger op Vlieland 1995.

L.J. Dijksen & B. Kols, Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1997. SOVON :
Beek-Ubbergen, 1998.
630 p. Lepelaars in het Waddengebied. 2 p, Zwartkopmeeuwen op het Balgzand l-2 p. op
Sdriermonnikoog. Bijna 7000 p. Grote Stern, 206 p. Dwergstern. Verdere afirame van Blauwe Kiek en
Velduil.

A. Dijlaen, A, Wassink & M, Witte, Ornithologisch faarverslag ïi:xel 1997. Uitgave van Staatsbosbeheer
Tsrel, Torel Birdwatching Center &Vogelwer§roep Texel.
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Totaal werden in 1997 252 soorten waargenomen, le broedgeval van Havik en nestvondst van
Vuurgoudhaan (3 p.).
Drie nieuwe soorten werden voor de ïbxelse lijst vastgesteld: Grijze Strandloper, Orpheusspotvogel en
SpaanseMus.

A. Dijksen, À Wassink & M. Witte, Ornithologisch faarverslag Texel 1998. Uitgave Vogelwerkgroep Tarel.
In 1998 werden 260 soorten vastgesteld. Broedgwal van Boomleeuwerik (le sinds 1965). Nieuwe
soorten waren Grijze Wouw, Pontisóe Meeuw en Citroenkwilstaart. Eind 1998 telde de Terrelse
avifaunistische lijst 353 soorten.

X. Leplaideur, Tiranspyr (tellersgroep Organbidorka Col Libre) nr.32, april 1999.
In het seizoen 1998 werden tussen halfjuli en halfnovember op deze telpost in de Pyreneeën o.m.9500
Wespendieven, bijna 13.000 Zwarte Wouwen, ruim 2800 Rode Wouwen, 120 Visarenden, 90 Dwerg- en
I 50 Slangenarenden geteld.
Op de drie telposten in de W. Pyreneeën gezamenlijk werden totaal 30.300 roofuogels, 1.091.000 duiven,
16.fi)0 Kraanvogels en 300 Zwarte Ooiewaars geteld, Het e-mail adres van OCL is: ocl@wanadoo.fr

P. Meininger, C. Berrevoets & R. Strucker, Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twintig
jaar monitoring (197 9 - 1998).
In de Delta broedden in f998 2500 p. Aalscholvers en evenzoveel Kluten, bijna 200 p. Strandplevieren,
150 p. Kleine en evenzoveel Bontbekplevieren, ruim 26.000 Kleine Mantelmeeuwen,5250 p. Grote
Sterns, ruim 7000 p. Visdieven,46 p. Noordse Sterns en 350 p. Dwergsterns.

M. Plomp, Vogels in Nederland : onze roofuogels en uilen. Plomp Digital Video : Linscàoten, 1999.
Bevat in Nederland gemaakte video-opnÍrmen n 18 soorten roofuogels en 6 soorten uilen. Daaronder
unieke opnamen van witte Gierv'alk" Grijze Wouq Vale Gier, Bastaard- en Slangenarend, Zeearend en
Oehoe.
De videoband kost f. 50,- incl. porto (giro 899tD7287 t.n.v Plomp Digital Video, Linschoten).
De Nederlandse avifaunistische lijst telt nu totaal 31 soorten roofrogels en l0 soorten uilen (van den
Berg & Bosman 1999).

SOVON Ganzen en Zwanenwerkgroep 1999. Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1997198.
SOVON : Beek-tlbbergen, 1999.
InWaterland nam de l(olgans toevan 4400 naar 770o ex. (1995-1998). Ten zuiden vanAmsterdam
pleisterden tot 1000 ïbendrarietganzen. ln 199711998 werden in Nederland maximaal ruim 930.000
ganzen geteld, w.o. 1660 Kleine Rietganzen, 1500 Canadese Ganzen, 1000 Taigarietganzen en max. 55
Dwergganzen.

B. Voslamber, E. van Winden & M. van Roomen 1999. Midwintertelling van Watervogels in Nederland,
januari 1998. SOVON: Beek-LJbbergen, 1999.
Zo'n 25,000 Smienten, slechts 105 Nonnetjes en 340 Dwergmeeuwen geteld op en rond het Markermeer.

Bovenstaande regionale vogeltijilschriften circuleren in een leamap, waaryoot met zich h,an opget en bij
Henk ile Grcot, teL 6414014; op werkilagen zijn ze te raadplegen in ile Planngebibliotheelc, Plantage
Miildenlaan 45.
Het ardrief van deVogelwerkgroep onhrangt graagrapportages, archfualia, foto-iloilmefltatie efl elilers
verschenen publicaties m.b.t, rcgels en vogelgebieilen in en om Arnsterdam. Het is op afspraak te raailplegen
bij Ruud Ws Spuistraat i02, 1012 VX Amsterilam, tel. 6279024 e-mail dek@pscw.uw.nl
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Met de z;waluwen mee
naar Botswana

Dinsdag 21 maart Bennie v.d. B
De Boerenzwaluw is de rode draad in deze
Er wordt verteld over broedgedrag,
verder verblijf in ons land, waarna de trek
verblijf in de Afrikaanse winterkwartieren
belicht.
Er wordt veel verteld over vogeltrek en ri
De spreker heeft diverse reizen naar B

gemaakt, met het doel daar onderzoek te
Boerenzwaluw in diens overwinteringsg
Beelden worden getoond van het land,
en de avifauna aldaar.
Moerasgebieden met rietvelden vormen
winterende zwaluwen belangrijke pl

honderdduizenden, soms miljoenen
overnachten.
Tenslotte wordt ook over de gevaarvolle te
de Boerenzwaluwen naar de Europese
verteld, waarbij de oversteek van de
een belangrijke rol speelt. De kleine eil
voor alle trekvogels belangrijke stapstenen
het noorden. Beelden van een dergelijk ei
Ventotène(golf van Gaeta t.w. van Napels),
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