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Wjzigingen in het ledenbestand

Adreswijzigingen

E. Dekker, Wisselíraat 22, 1019 TM Amsterdam, 020-6933140

J.H.U. van Drooge, Laan vd. Helende Meesters 12, 1186 AM AmÍelveen
F. Haakman, Wisselstraat 22, 1019 TM Amsterdam, 020-6933140

l. Hesselmann, Van Heuven Goedhartlaan 635, 1 Í81 LP Amstelveen

R. Jaspers, HooÍdweg 65/3, 1058 AX Amsterdam,020-6120745

A.J. Rossenaar. Kraaipanstraat 5a. Í091 PE Amsterdam.020-6634341

Nieuwe Leden

M. Argeloo, Panamakade 36, 1019 AX Amsterdam.020-4199700

R.A. Atkins, Passeerdersstraat 26c, 1016 XC Amsterdam,020-6252754
P. Bergkamp, Havikshorst 12, 1083 TT AmsteÍdam,020-6423928

L. van den Bos, GieterstÍaat 49, 1 01 5 HB Amsterdam , 020-6272892

H.D. van Hamersveld, Paramaribortraat 6|3, 1058 AN AmÍerdam, 020-6127954

M.A. vd. Heyden, Weth. D. Hertogstraat 56, 1'107 DA Amsterdam

J. Hibels, Zocherstraat 578, 1054 LT Amsterdam.020-4899030

B. de Jonge, Wanningstraat 10^l, 1071 LB AmsteÍdam, 020-6641942

M. de Jon ge, Simonshavenstraat 38, 1 1 07 VB Amsterdam -ZO, O2O-597 321 5

A. Klein, Vredenhofpad 13, 1051 LK Amsterdam,020-6825968

M. Voorvelt Domselaerstraat 9/1, 1093 iL Amsterdam, 020-6944575

W. Vrijstein, Wisseloord 177, 1106 MA Amsterdam-Zo, 020-6975Í80

Opgezegd

J.G. van den Brink, Langswatet 742, 1069 EG Amsterdam

M.J.H. Buchwaldt, Jan van Galenstraat 6213, 1056 CC Amsterdam

E. Engelberts, Landskroon 36, 108Í CC Amsterdam

W. van Gils, Ruiterweg 59, 1901 BJ Cartricum

D. van de Heide, Matrozenhof 5, 1018 ZP Amsterdam

A. Horst Jan van Eijckstraat30ll,1077 LM Amsterdam

M. Landman, Bloemgracht 138, 1015TR Amsterdam

G.J. Oreel. Deurganck 15, 1902 AN Castricum

H. Seesing, Viottastraat 36, 1071 JS Amsterdam

J. Tembong, Wagenaarstraat 77,1093 CH Amsterdam

P. Tieman, Sumatrastraat 20412, 1094 NS Amíerdam
P.T.M. van Tongeren, Ruysdaelkade 79a2, 1072 AL Amsterdam

A.A. Tuin. C. Neptuno 6 - Albir. 03580, Alfaz del Pi

Overleden

J. Brinkers, P.C. Hooftlaan 97 app.417,7412 PL Deventer

J.J. Frieswijk*, Gerard Terborgstraat 51/3, Í071 TL Amsterdam

J. Reijnders, Nieuwe Meerdijk382, 1171 NX Badhoevedorp
* erelid
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Excursies
Voor excursies gelden de volgende

algemene regels: . Verzamelen op het

Stadionplein tussen de twee FEBO's .
Vertrek om 8.00 uur precies . ZorgzelÍ

voor eten, drinken en eventueel regen-

kleding . Meld je vooraf aan bij Jip

Louwe Kooijmans: 02G.4i!23938 (voor de

november-excursie bii Ellen de Bruin:

020-52411231 o Alleen toegankelijk voor

leden

Zondag 1 7 seotember.

Sch eve n i n gen, auto-excursie

Het havenhooÍd van Scheveningen kent

evenveel grijs beton en kale Íenen als

alle andere havens, Met natuur heeft het

niks te maken, maar je kan er geweldig

vogels kijken.

Zondag 15 oktober.

Ca mpe rd u i n, auto-excursie

Voor het waarnemen van zeevogels is

Camperduin 'the hottest spot'van ons

land, Bovendien leent de omgeving zich

uitstekend voor het kijken naar andere

vogels.

Zaterdao 1 1 november,

lJ m U i d e n, auto-/wandelexcursie

Langs de Zuid-Pier en rond het

Kennemermeer zitten altijd vogels. De

meeste van deze soorten krijgen wij in

Amsterdam maar mondjesmaat te zien.

LET OP: Aanmelden voor deze excursie

bij Ellen de Bruin.

Zondag 17 December.

Wi eri n ge rm€€[ auto-excursie

Winter in Holland: 't kan vriezen, 't kan

dooien... Maar ganzen zíjn er altijd en

wi€ weet wat nog meer.

tip Louwe Kooiimans Edial DekkeÍ 020-6933 1 40, Edial.D@'l 2move.nl 6

Lezingen
Maandao 2 oktober

Het nestleven van de Bosuil, Zomer Bruijn

Met deze diaserie, die zeker in de smaak zal vallen bij

natuurliefhebbers, heeft de lezínghouder een mooie

combinatie gemaakt van zijn speciale interesse in

nachtrooÍvogels en natuurfotograíie.

ln het begin van de serie zult u kennismaken met de

verschillende Nederlandse uilensoorten. Daarna wordt het

nestleven van de Bosuil behandeld en worden u prachtige

beelden getoond uit de periode tussen het eieren leggen

en het uitvliegen van de jongen. Omdat de opnamen in

speciaal daarvoor ontworpen nestkasten werden gemaakt

zult u de beelden tot in detail kunnen bewonderen.

De serie bestaat uit 80 dia's en duurt ongeveer anderhalf

uur. De lezing zal echter iets korter duren; om ongeveer

21.15 uur gaan we met de liefhebbers naar het

Amsterdamse Bos om de uilen op te sporen.

U wordt verzocht zelf voor vervoer te zorgen. Wel zullen

wij in kaart brengen of er mensen mee kunnen rijden. Bij

vragen kunt u onderstaand teleÍoonnummer bellen; dit

kan in de maand september.

Dinsdag 7 november

De Oostvaa rdersplassen, Frans vera

Frans Vera, vroeger lid van de Vogelwerkgroep

AmÍerdam, houdt een lezing over de Oostvaardersplassen

in al haar ecologische aspecten. Speciale nadruk krijgen de

vogels die hierin een rol spelen, zoals de Grauwe Gans die

meehelpt het open water te vrijwaren van dichtgroei. De

verschillende biotopen en hun natuurlijke bewoners

vormen het centrale thema.

Frans heeft in 1988 een boek het licht doen verschijnen

met als titel: De Oostvaardersplassen: van spontane

natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.

De lezingen worden gegeven in de Plantagozaal van het

NME-centrum, Plantage Middenlaan 29 (aanbellen bij het

NME-centrum). Ze beginnen om 20.00 uur en duren tot
ongeveeÍ 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur, er is

dan koffie/thee), De toegang is gratis.



Ruud Vlek

In memoriam:

Iohn Reijnders
(27 juni 1929 - 5 april2000)

Op woensdag 5 april is plotseling ons lid John Reijnders oveieden. Met zijn broers Theo

en Wly Reijnders was Johnny in zijn schooltijd een aaief NIN-er en lid van afdeling 6,

'PAnurus' (het Baardmannetje) van NIN-District IU Zijn eerste vogelwaarnemingen
(vanaf Da6) verschenen in de PBL-rubriek (Plaatselijk BasisLogboek) in De Inktzwam,
het blad van de Amsterdamse NIN,
Een opmerkelijke waarneming van Reijnders is die van twee Kemphanen die op
10 februari 1954 op het ijs van ile Bilderilijkgracht bij hetWlhelminagasthuis tussen

deWilde Eenden en Kokmeeuwen rondscharrelden. Aangezien alles met sneeuw en ijs
bedekt was, was de stad wel de meest geschikte plaats voor de vogels om te oyerwinteren."
(Reijnders, DLN 57: 79).

Vanuit de NIN en de KNNV trad hij als verwoed vogelaar begin jaren zestig toe tot de Vogel-

studiegroep Amsterdamse Bos, Iater de KNNV WVGA (1963). In de eerste helft van de jaren zestig

werkte hij mee aan diverse publicaties over het Àmsterdamse Bos. Zo was hij lid van de commissie
'Balans 25 jaar Noordkant' en medewerker aan Frieswijks'De Vogelwereld van het Amsterdamse

Bos'. Zijn daarin gepubliceerde waarneming van een Kleine Burgemeester op de Ringvaart,
13 januari 1963, bliikt bij nadere bestudering van de foto's een Grote Burgemeester te betreffen
(contra Mededelingenblad KNNVVWGA l,2bijl.:6, en Frieswijk 1968:29).In 1966 startte het

Contactorgaan voorVogelstudie van de KNNV een lande$k onderzoek naar verschillende algeme-

ne broedvogels. Reijnders werkte daaraan mee met een onderzoek naar de landelijke status van de

Geelgors. Deze soort was woeger broedvogel in de Rietwijkeroordpolder, rond de Amstelveense

Poel en in de Haarlemmenneer, mÍur na L962 àjn er in deze gebieden geen broedgevallen van deze

soort meer vastgesteld (Reijnders 1973: 222, Frieswijk 1968: 41). In het begin van de jaren zeventig

inventariseerde hij Wielewalen in het Amsterdamse Bos (zo'n 9 paar). Maximaal broedden hier in
195L 26 paar (Frieswijk 1968: 44).

Reijnders werke als technicus op het Nationaal Luchtuaartlaboratorium.Vanwege een oogkwaal

vanzijn wouw kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het huishouden en zijn vier kinderen.

Tevens bouwde hij zelf zijn eigen huis. Na 1973 is hij vooral met paddestoelen bezig geweest; hij
gold (net als zijn broer Willy) als een zeer deskundig mycoloog, hoewel hij over paddestoelen wei-
nig tot niets gepubliceerd heeft (Chrispijn 1999).

|ohn was al jaren hartpatiënt die reeds drie of vier hartinfarcten had gehad. Op dinsdag 1 I april is

|ohn begraven op begraafolaats Zorgvlied, die hij nog in 1952 gernventariseerd heeft. De bijgevoeg-

de broedvogellijst maakt duideljk waarom het zijn laatste wens uras, daar begraven te worden.

Bronne* K. Straatman en H, Bresser, tel{onisch 8.4.2000
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l,ij s t met 1t uh licat ies

f. Reijnders 1952. Zorgvlied- De Inktzwam 17: 15-16,

okt.1952.

f. Reijnders 1954. Over het eten en drinken van

(Oetn ) nnluwen DLN 57: 78-79.

|. Reijnders 1954. Kemphanm in ile stad. DIN 57: 79.

f. Reijnders 1960. Muurbegroeingen.DlN 63,

8:169-173.

J.J. Frieswijlq H. Bresser & J. Reijnders 1963. Enige

gegevans ovn de Winterl<oning fu het Ansterdamse

Bos. DLN 66,9: 203-206,

f. Reijnders 1965. De Fluiter, btoeh,ogel in het

ArnsErdatnse Bos? Med.blad KNNV WVGÀ 3, 1: 5.

f.Reijnders 1965. hoeilvogek van het eihnd nabij

leBalkan'(AmsturdamseBos) in 1953 en 1964.

Med.blad KNNV WVGA 3, 1: 8-9.

f .Reijnders 19 65, k oeil'v ogelinvantarinties v an

'ilc Balkan' in 1953 m 1964. DLN 68, 12:289-295.

f.Reijnders 1965, Broeilvogelinventarisatie van

2 gebieden met jonge aanplanl elk ongeteer 5 ha.

groot, in de omgevingvaa hetkampeerurrein in het

Amstsilamse Bu (geileelte van'Schinkelpokler' ).
Med.blad KNNV VWGA 3, 3: 15-16.

;.J. Frieswijls I. Reijnders & H. Bresser 1966.

De broedvogelbetoking van de jonge aanplailt in

het AmsterdamseBos. DLN 69, 5: 1 15-120.

).Reijnders 1967, Geelgors-itwenurisatic in 1966.

Nat]ur]a64,3|73-76.

f.Reijnders 1968, Geelgors-itwenurisatie in 1967.

Natura 65, 4: 63-64 en Vogeljaar 16,2:531-532.

).Reijnden 197 0. Broefuogelinvertarisatb met de

bandrecorder, Med.blad KNNVWVGÀ 8,3: 9-ll
f. Reijnders 1971. Verslagvan ileWrelev'aal'

iruentaristie in I97I. Med.blad KNNV VWGA
9,4t 12.

). Reijnders 1973. Verslagvan deWiebwaal-

iwennrisatie in het Amsterdamse Bos 1972,

Med.blad KNNV VWGA ll, 2: 30.

J. Reijnders 1973. De Geelgors als broeil'trogel in
Nedqland. DLN 76, 10:217-23O.

In het WVGA-archief beindt zieh een ongepublbeuil

overzicht van Reijailo! Wieln aalwaarnemingen in
hetAmstqdamseBos m die van Bien van Drooge,

over de jaren 1971-72.

Appendix

Brcedvogeliwmtafintie Zorgvlieil ( 1952), door J. Reijnders.

Aantal vastgestelde territoria in volgorde van talrijkheid:

Merel
Zanglijster
Spotvogel
Houtduif
Winterkoning
Tjrftt"Í
Vink
Fitis
ïbinfluiter

37

l9
l3
t2
l0
8

7

7

6

GrauweVliegenvanger 7

(éh gepredeerd door Eekhoorn)

Spreeuw

Groanling
I(oolmees
Huismus
Holenduif
Gekraagde Roodstaart

ca.

6

5

5

5

4

4

Grasmus

Braamsluiper
Pimpelmees
Kneu
Wilde Eend

Grote Lijster
Boomkruiper
Ransuil
Ekster

In de broedtijd waargenomen, maar broeden niet met zekerheid vastgesteld:

- 2 Ilsvogels - Wieletivaal (l P. broedde in l95l);

- 2Heggenmussen; - Fluiter;

- StaaÍuneesfamiliemetiongen; - GroteBonteSpecht(broedvogelin l95l).

- Koekoeken;

- Zwartkoptuinfluiter; At: Delnkhwam, oktober 1952: 15.

IDegierntaluw jaargang 38 nr.2, luli 2o0o



Í7 . .
verentgmgsnteuws

Al g e me ne I edenverga de ri ng
Dit jaar hielden 17 leden acte de presence op de ledenvergadering van dinsdag 28 mrt 2000.

Bij bespreking van de begroting wordt duidelijk, dat bij handhaving van een zelfde contri-

butiehoogte de Vogelwerkgroep niet in staat is zichzelf te bedruipen. Echter, de vereniging kan nog

enige tijd teren op haar reserves. Voor het uitbrengen van een speciale uitgave van ons kwartaalblad,

zoals dat in het verleden is gebeurd, zal voortaan getracht

worden subsidie te verkrijgen.

Komend jaar zullen wederom Jos Brouwer en Peter

Scholten in de kascommissie plaatsnemen.

Mark Kuiper wordt verkozen als bestuurslid, waarmee hij

de redactie gaat vertegenwoordigen.

Na de administratieve en financiële plichtplegingen worden de plannen voor dit jaar gepresenteerd:
. lnternetmogelijkheden onderzoeken in de vorm van het maken van een webpagina en de

mogelijkheid waarnemingen door te kunnen geven.

. Oude waarnemingen van de vorige waarnemingensecretaris Peter Scholten gaan geïmpor-

teerd worden bij een bij Paul Marcus te ontwerpen database.

o Subsidiemogelijkheden onderzoeken, met name voor het archieÍ.
. De lezingen openstellen voor niet-leden van andere groene verenigingen (KNNV lVN, gidsen van

Natuurmonumenten), om meer publiek te trekken. Excursies blijven expliciet alleen toegankelijk voor

leden, omdat dit een probaat middel voor nieuwe leden is om kennis te maken met de vereniging.

Tevens dreigt anders het gevaar dat de groep te groot wordt. ln het kader van ledenwerving kan

echter - naast de reguliere excursies - een excursie voor niet-leden georganiseerd worden.
o Veldwerkcommissie: deze zal niet het primaire doel hebben te coördineren maar informatie te
verzamelen. Het bestuur heeft behoefte aan kennis omtrent wie waar wat doet. Maar ook resultaten

van onderzoek, die naar het SOVON gaan, zijn voor de Vogelwerkgroep interes-

sant. De voorkeur gaat daarbij natuurlijk uit naar publicaties in De Gierzwaluw. Mark Kuiper neemt bij

deze plaats in de veldwerkcommissie. Er is dan echter nog minimaal één plaats vacant; de voorkeur

gaat uit naar iemand met veel contacten,
. Met het zgn. Vogelcafé zal weer gestart worden, maar op een minder frequente basis dan

voorheen. Gedacht wordt aan tweemaal per jaar.

Bij de rondvraag doet Frank van Groen een oproep voor overname van de broedvogel-

inventarisatie bij Halfirueg, zie hiervoor ook het jaarverslag. Tot op heden is - volgens mijn informatie -

daar helaas nog geen reactie op gekomen.

Ruud Vlek spreekt de wens uit alle historische waarnemingen uit het archieÍ in de computer in te
brengen. Jan van Blanken zegt zijn medewerking toe aan het maken van een index van alle

Gierzwaluwen ooit gemaakt.
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SOYON Broedvogelatlas
Na mijn bliksemactie, in samenwerking met Fred Hopman, coördinator SOVON NH-Zuid, is nu bijna

geheel Amsterdam gedekt voor het onderzoek t.b.v. de uit te brengen broedvogelatlas van Nederland.

Omdat men normaal 5-kilometerblokken telt en geen versnipperde kilometerhokken (zoals wij dat

doen), worden er aan de tellers die reageerden op mijn oproep, geen puntonderzoek en

waarnemingsformulieren verstrekt. De bedoeling is de kladformulieren (de gele en de roze) naar het

SOVON te sturen. Zij nemen de gegevens dan over op de officiële formulieren. Eventueel mag je de

papieren ook naar mij sturen, dat is mij om het even.

Vogelcafé
Op verzoek van velen in herhaling, en wel op

dinsdag 12 september 2000. Vanaf 20.00 uur

is iedereen welkom in café "De Doelen" op

de Kloveniersburgwal nr. 125 om te verhalen

over vakantie, waarnemingen in de regio of
daarbuiten en andere zaken.

'ledereen' is welkom in café 'De Doelen'

Slaap plaat s H alsb an dp arki et en

8ërt Kamo

Amsterdam-Slotermeer / Globaal jaaroverzicht over 1999

Sinds 1994 worden slaapplaatsen van Halsbandparkieten gemelil in het
Rembrandtpark en op het Olympiaplein (1994), bijhet Confectiecentrum
omgeving Heemstedestraat (1997) en de Utrechtsebrug (1998).
Aan de Sloterplas is reeds 5 jaar een slaapplaats in gebruik door wisselende

aantallen t ogels, in verschillende perioden en wisselenile boomgroepen. Een eerste

telling van 210 vogels dateert van 26 november 1995, die waren te vinden aan
alle windstreken rond het rechthoekige haventje. Zij vertoonden een grillig gedrag
en bleven sotns cotnpleet weg. Zo vond ik in de winter van 1996 circa 50
parkieten in het Gerbrandlrpark. In 1999 echter was er tot medio november een

constante voorkeur voor 2 tot 4 lage iepen aan de haven, waar ik de aanvliegende
vogels en groepen nu en dan heb geteld. Tbllingen in dichtgebladerde bomen zijn
onmogelijk, maar dit lukt wel in de kale takken ranaf medio november. Ook het

t0



> De slaapplaats
Een onbegrijpelijke keuze, met meerdere rustige parken in de tuinsteden, De vier iepen staan vlak

aan de haven, met nachwissers, motorlawaai, naast een bij trimmers en wandelaars geliefd traject.

Op een paar honderd meter een benzinestation en dichtbij woonwijken met verlichte vensters,

waar de jeugd laat actiefis. Opvallend was het verschil in kleur en bladerdek in de herfst van de

vier voorkeursbomen, vergeleken met de circa 30 andere in de rij. Deze slaapbomen stonden in
november nog flink in blad met een Iichtgroene kleur, terwijl de rest inmiddels'doorzichtig' was

geworden, met schaars blad in gele tinten. Zijn de vier slaapbomen soms een aparte, minder snel

bladverliezende soort en zouden de parkieten dit van tevoren hebben aangevoeld? De grond

onder de vier bomen werd op den duur bedekt met afgerukte takjes en knoppen, hetgeen wees

op foerageren. Later kon dit goed worden waargenomen in de kale takken van andere

boomgroepen, waarheen de vogels medio november verhuisden. De harde, winterse knoppen van

verschillende boomsoorten vonden ook hier aftrek. De havenlocatie werd omstreeks l5
november verlaten, oorzaak onbekend. De vogels verkasten naar de kop van de Sloterplas, 400

meter naar het Oosten. Tussen 15 november 1999 en 20 januari 2000 wisselden de parkieten hier

vier maal van boomgroep. Harde wind en neerslag worden door de slapers getrotseerd, maar de

vogels zijn onrustiger dan in de zomer. Het zou ook kunnen njn, dat de foerageerperiode in de

wintermaanden te kort is en dat na zonsondergang op de slaapplaats massaal wordt geteerd op de

kleine, harde winterknoppen. Zoàra de groep bomen dan te weinig oplevert, wordt een verse

voedselbron bezet. Vandaar wellicht het verkassen over slechts kleine afstanden.

Tellingen, invliegende groepen en slaaptrek
Rond Kerstmis 1998 werden circa 400 parkieten door vuurwerk verjaagd, volgens passanten een

drietal vogels gedood of gewond en de slaapplaats bleef onbezet tot eind januari 1999 (weer circa

250 exemplaren), op 6 februari circa 160 ex. en begin april nog circa 145 ex. (gegevens

gedeeltelijk van P. Marcus). Dit aantal bleef wijwel constant tot begin augustus, maar naarmate

de herfst naderde en de dagen korter werden, steeg het aantal slapers. Een maximum van circa

400 werd in december bereikt en daarmee gaf 1999 ongeveer hetzelfde beeld als 1998. Geteld

6
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Datum
Weeromstandig heden
Aantal groepen
Totaal vogels
Begin slaaptrek
Einde slaaptrek
Aantal bomen

Datum
Weeromstandigheden
Aantal groepen
Totaal vogels
Begin slaaptrek
Einde slaaptrek
Aantal bomen

Datum
Weeromstandigheden
Aantal groepen
Totaal vogels
Begin slaaptrek
Einde slaaptrek
Aantal bomen

3-8/4-8
Helder
8
150
21.00
21.20
2

16-8

Helder
18

250
20.50
21.05
2

17-9
Helder
21

265
19.45
20.00
4

22-8
Helder
Í6
240
20.3s
20.55
4

3-U4-8
Helder
8
150
21.00
21.20
2

3-9
Helder
22
3s0
20.12
20.25
4

28-12

400
16.45
17.15
6

8-8
Wolkendek, mistig

175
20.40
21.00
2

1 5-8
Bewolkt, regen
18

250
20.40
21.00
2

1-9
Egaal wolkendek
20
350
20.00
20.20
4

ln november geen
tellingen, in
december 3-4
tellingen in kale
bomen op nieuwe
locatie aan kop
Sloterplas.

2-10
Wolken, vrij helder
18

300
19.05
19.30
4

werd op een strategische plek bij de slaapbomen, zodat invliegende groepen duidelijk

tegen de avondlucht zichtbaar waren. Als regel 3 tellingen per week, die vaak een

verschil gaven van circa 7.5o/o (+ of -) zodat steeds het gemiddelde werd genomen,

hetgeen een vrij juist cijfer gaf. De bovenstaande tabel geeft een globaal beeld van mijn

observaties, incl. het weer en het aantal slaapbomen.

Op 25 januari 2000 werd deze slaapplaats lerlaten.
Een aantal tellingen heb ik niet vermeld, omdat deze geen nieuwe gegevens opleverden.

De slaaptrek duurt meestal 20 minuten, de tijd die verstrijkt tussen aankomst eerste en

laatste groep.

Zonsondergang is geen maatstaf voor het begin van de slaaptrek, maar wel is er een

verschil tussen heldere en bewolkte hemel. In het laatste geval arriveren de vogels een

l«,r'artier eerder. De aantallen vogels per groep liepen sterk uiteen, van 1 solitaire parkiet

tot circa 5O.Deze grootste groep kwam vrijwel zeker uit het Vondelpark, waar in 1999

ciu.ca 7O ex. op de voerplaats verschijnen. Waarschijnlijk zijn er in parken en op

begraafolaatsen etc. voorverzamelplaatsen, die als startpunt dienen voor het vertrek

naar de slaapplaats. Boven de stad zullen de groepen zich soms aaneensluiten, waardoor

uiteindelijk circa 2o groepen afzonderlijk arriveren. Theoretisch zou je dan kunnen

stellen, dat Halsbandparkieten overdag op 25-30 plaatsen in Amsterdam voorkomen.

Gedrag op de slaapplaats
Vooral op warme zomeravonden, een rimpelloze Sloterplas en een kleurrijke

zonsondergang is de slaaptrek een exotische ervaring. Groepen parkieten arriveren
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> kort na elkaar' hun schelle kreten zijn alop grote afstand hoorbaar en als groengele projectielen
schieten zij in het dichte groen van de slaapbomen, abrupt afremmend. Een aantal kleine groepen

zit eerst te wachten in de naaste omgeving, Er zal ongetwijfeld een zekere rangorde zijn tussen de

SroePen, die met de oudste rechten moeten eerst gesetteld zíjrr,Een tiental'wachtbomert' zijn
herkenbaar aan de compleet kale toppen, waar fladderende vogels op de uitkijk zitten. Een

solitaire parkiet komt altijd apart en slaapt ook in een aparte boom. De aanvliegsnelheid schat ik
op circa 75 km per uur, gemeten aan het autoverkeer,datÀj met gemakvoorbijflitsen (de

Cornelis Lelylaan heeft op deze hoogte een maximum snelheidsbepaling van 70 km).

Er is een verschil in vlieghoogte als gevolg van windrichting en windsterkte. Bij wind uit het
oosten hebben de vogels uit de stad wind mee en sprinten hoog boven de 50 m. hoge flats om
daarna een steile duik te nemen, hun wapperende staarten dienen als hoogteroer. Bij tegenwind
uit het westen blijven de vogels lager en zígzagget over verkeersweg en fietspad, dekking zoekend

tussen de 15 meter hoge bomenrijen, soms splitst een groep zich vlak boven het hoofd van de

teller, die zij als een obstakel zien. Het onderling communiceren duurt dan meestal nog 15-20

minuten met nu en dan rauwe dreigkreten van vogels, die elkaar dwarszitten. De territorium-
houdende Eksters kijken machteloos toe.

De vertrekprocedure rond zonsopkomst heb ik eveneens kunnen obseryeren in de 6 kale bomen,
waarheen het gezelschap medio november verhuisde. Door deze verplaatsing werden zij niet
verstoord door het vuurwerk op Oudejaar, maar harde knallen brachten wel veel onrust en

paniek. Bij het eerste ochtendlicht zijn nu en dan kreten hoorbaar. Langzaam worden honderden
silhouetten zichtbaar, gele vlekken, die gaan bewegen. Duidelijk is te zien dat de slapers zich
hergroeperen en naar de top van de boom fladderen om een optimale startpositie te zoeken. Het
getsjirp neemt toe, de vertrekkende groep (50-75 ex.) roept in koor en met een massale start is de

boomtop leeg. Daarna is er ruimte voor de andere groepen om hoog in de boom op dezelfde

wijze te starten en in circa 30 minuten zijn de bomen leeg. Het vertrek in grotere groepen gebeurt
met een interval van enkele minuten, círca 25 parkieten blijven wat langer achter. Deze vliegen in
4 kleine groepjes naar de nesten, vermoedelijk is de vliegafstand naar hun dagverblijf korter, maar
om nu te concluderen, dat in de tuinsteden Osdorp, Slotermeer en Geuzenveld slechts 25 Hals-
bandparkieten pleisteren is wellicht wat te gewaagd.

In de zomermaanden kunnen onder de slaapbomen ook
veren worden gevonden, de rui duurt circa 3 maanden, van
begin juni tot eind augustus. Een bont assortiment veren in
alle maten kan worden verzameld, de meeste lange

staartveren worden afgeworpen tussen 1 juli en 15 augustus.

Met dank aan mijn vrouw, die een paar goede tips gaf en

mijn enthousiasme deelde.

Bert Kamp, Burg. Hoggue6traat 271,

I 064 CP Amsterdam, 020-61 32460

G er aa dplee gde liter* tuur :
Waamemingenrubriek De Gierzwaluw,

1994-t999.

Sijsjes en Drijfsijsjes, 1996.

De Volksl«ant, I 8-9- I 999.

Het Parool, 17 - 11 -1999.

Atlas Nederlandse Vogels, SOVON

1987.

Het Vogeljaar, 1980-28 en 1981-29.
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Sterk verhaal
Dana Constandse

"U hebt toch verstand van vogels?"

Stadse meneer bij de ingang van mijn volkstuin. "Komt u toch verder", maar hij bleef

staan. Inderdaad, nooit eerder ontmoet, pas dit voorjaar had hij hier een tuin gekocht,

op pad één. En nee, hij wou geen stoel, was eigenlijk alweer op weg naar huis, maar de

zaaktaÍzo, hij was deze week al vaker langs geweest en had nooit iemand getroffen.

"Dat klopt."
Dat schakelde hem in een volgende versnelling.

"U zult me wel niet geloven.,l'

Weer bleef hij duidelijk op aanmoediging wachten. Dus zei ik "Nou, wie weet?" en

daarmee kreeg ik hem van de rem af.

Vorige week. Toen had hij toch een vogel gezien! Hij was heus geen beginneling. Als hij

door Waterland fietste, noteerde hij alles wat hij zag en zocht het thuis in zijn boekje

op. Maar dit was hier op zijn tuin geweest. In een boom achter hun huisje, daar zattie.

Groot! Met zulke klauwen en dan van die felle ogen, fa een uil, maar geen gewone.Zó

groot was dat beest. Zijn handen tekenden een soort kalkoen in de lucht. En nou ja, hij

wist wel dat het eigentijk niet kon. Ik zou er wel om lachen, maar toch: een Oehoe?

Ik wilde werkelijk niet lachen. "Een

Oehoe? Dat zou wel heel bijzonder zijni
Omdat mijn toon niet neutraal genoeg

leek, riep ik er nog gauw achteraan "wat

Ieuk" en "goh, hier op de tuin?".

Hij knikte ernstig. "Op zijn kop had hij

van die pluimpjes."

"Een ransuil misschien?"

"Nee, geen ransuil, die zijn veel kleinel

bovendien staan hun pluimpjes hoger."

Ik haalde mijn gidsje en hij wees het aan:

"Kiik, bij de Oehoe staan die oortjes

meer horizontaal en dat had deze ook."

Nu zijn er elke zomer wel jonge

ransuilen op de tuin en bij hen staan

'Zjn dochter was er bang van geworden, die

was maar in het huisje gaan zitten, en ze was

toch al zeventien.'

;l:)
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Oehoe, de oorpluimen horizontaal Ransuil, veel kleiner dan Oehoe,
oorpluimen omhoog

> de'oortjes'in het begin ook niet zo recht. Alleen dit jaar had ik voor het eerst geen
juvenielen gezien. Maar misschien toch. Kende hij ransuilen?

Nee, dat niet, maar deze was zo gróót. weer tekenden zijn handen dat reusachtige hoen.
Zijn dochter was er bang van geworden, die was maar in het huisje gaan zitten, en ze

Ívas toch al zeventien.

"Maar U weet natuurlijk, ze komen hier niet voor. In Duitsland, daar broeden ze wel.
En dan hebben we dat ene nest bij Maastricht, al een jaar of wat geloof ik. Maar hier in
het westen? Zover komen ze niet, tenminste daar heb ik nooit over gehoord.'
Hij knikte. Misschien een dwaalgast...

En er was geen andere getuige dan zijn dochter? Hij had er dus niemand bijgeroepen?
Had wel een half uur gefascineerd staan kijken en moest toen gaan eten? En daarna had
hij hem niet meer gezien?

"Dutch Birding," zei ik tenslotte, "heeft u naar Dutch Birding gebeld?"
Dat had later een kennis ook gezegd, maar hij wist het nummer niet en had het toen
maar gelaten. Dus hij wist niet of er door anderen een Oehoe in het westen was
gesignaleerd.

"Een Oehoe", zei ik nog maar eens en nu met het vereiste ontzag,maar natuurlijk
geloofde ik er niks van. "U had er eigenlijk een foto van moeten nemen.'

Ja, dat was nou zo toevallig! Hij had juist die dag zijn toestel meegenomen, want zijn
filmpje moest vol. Dus hier en daar maar wat gefotografeerd, bloemetjes en zo. Toen
was het rolletje aan zijn eind, hij kiikt op, en daar zit dat beest hem aan te kijken. "Dat
zal je nou altijd zien."

"Niet te geloven", zei ik, maar juist nu begon mijn ongeloof te wankelen. Want als hij
me voor de gek hield dan had hij wel een bijzonder bizar verhaal in mekaar geknutseld,
met een dochter die bang was en het filmpje net vol. Zulke details verzin je toch niet.
Hij moest overigens weg. Ik beloofde zijn waarneming door te geven aan onze
secretaris. En misschien wou hij wel lid worden van de vogelwerkgroep?

Thuis zocht ik de oehoe op in al mijn vogelgidsen. Inderdaad een kolossaal beest, dat
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konijnen at, of vogels zo groot als kraaien. Sinds 1983 broedde hij, vermoedelijk
onregelmatig, in Zuid-Limburg. Ik zag ook dat op de plaatjes zijn pluimen net zo

rechtop waren getekend als bij de ransuil. Misschien dat die alleen bij jonge uilen nog
scheef staan? Of drukken ze daarmee een bepaalde gemoedstoestand uit?
Het is geen trekvogel, las ik verder, maar juvenielen zwerven in het eerste jaar soms over
grote afstand. Hoeveel kilometer was het van Maastricht naar Amsterdam? Wat
verstond men onder'grote afstand'?

In een plaatwerk over Europese uilen werd het niet onmogelijk geacht dat
'uitzwervende jongen van de Harz of Eifel' ooit naar ons land zouden afdwalen,
Bovendien had de illustrator de volwassen Oehoe weer wel horizontale pluimen
gegeven, in tegenstelling tot die van de ransuil. Kon dat toch een aanwijzíngzijn of
paste hij anders niet op de pagina

Zo voorbereid belde ik een van onze experts. Was hem soms al ter ore gekomen dat er
een Oehoe in onze buurt had rondgevlogen? Hij reageerde zoals ik geweesd had. Mijn
uitleg maakte ook al geen indruk. "Wie is die meneer?" en"Zalweleen ransuil geweest

zijn!' Zelfs de zeventienjarige dochter bracht hem niet aan het wankelen. "Had hij
meteen moeten melden en er iemand bij moeten halen", bromde hij nog. En mijn
opwinding zakte.

De volgende morgen Ívas ik er al vroeg, op het parkeerterrein stond nog geen enkele

auto. Ik zette mijn fiets in het rek en ging linksaf, naar pad één, waar die tuin moest
zijn, helemaal aan het eind. Hier kwam ik zelden. Voelde ik me daarom niet op mijn
gemak? Maar ik had als alibi een exemplaar van ons tijdschrift bij me. Kon hij eens zien

ofhet wat voor hem was.

Er was niemand. Ook niet in de tuinen eromheen. Dus deed ik geruisloos het hekje
open en liep voorzichtig naar binnen. Na elke stap speurde ik alle bomen af en merkte
hoe ik telkens mijn adem inhield, me al bij voorbaat indekte tegen de schrik voor een

vervaarlijke aanblik. Onzin natuurlijk, zo'n beest blijft geen week in een volkstuin
zitten.

Toen ik overal had gekeken, durfde ik mijn blik ook lager te laten gaan. Aardige tuin,
beetje verwaarloosd, het gras mocht wel eens gemaaid, Wat lag daar overigens voor
rommel? Daar bleef ik lang van een afstand naar staren. }let zag eruit als een stel

achterpoten van een konijn,
Weer keek ik de bomen in, of de rechtmatige eigenaar misschien was blijven wachten.
Pas daarna liep ik erheen, zakte op mijn knieën en bekeek de harige resten. Maar ik
raakte ze niet aan. Ook zo was immers al zichtbaar dat nog niet alle vlees van de botten
was weggegeten. Het bloed leek nog akelig vers.

Op het intemet kun je meer vinden over uilen in Nederland.
http: I I ho me. wxs. n I I - havi x
h@llwww. geocities.coml ivn _vogels

#x
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De Amerikaanse Smient
Een nieuwe soort yoor de regio Amsterdam

Toen ik woensdag 9 februari 2000 mijn zoon Jordy (11 jaar - 126 soorten in Nedeiland) van

school haalde en hij nog een paar uur bij een vriendje wilde spelen in plaats van naar huis te
gaan, had ik onverwacht een paar orur 'over'. Het was prachtig weer en dit veileidde mij naar
de Ouderkerkerplas te gaan, om te kijken of er
'iets leul<s' te zien was in of bij de plas.

Een week eerder was ik een kijkje gaan nemen in
de Nedereindse Plas, bij llsselstein, wqar een

aantal leuke soorten te zien waren, In deze plas,

die een stuk kleiner is dan de Ouderkerker
zwommen o.a. een llsduiker, een Roodhalsfuut,
een Geoorde Fuut en een vrouwtje Grote Zee-
eend.

Na dit bezoek dacht ik: *er 
moet gewoon veel

meer zitten in'orae' plas dan de duizenden
Smienten en af en toe wat Brilduil<crs, Nonnetjes
en Grote Zaagbekken". Bijvoorbeeld een

Amerikaanse Smient...

Tekeninqen van LaurelÍucket uilThe lvbcmillan Field Guide to Bi.d klentiíi@tí@

Verschillende malen had ik een paar duizend

Smienten'afgezocht'. Na een tijdje is dit niet echt

leuk. Ik vermoed zelfs dat je hier behoorlijk krank-
zinnig van kunt worden. Als je het te vaak doet..

Toch besloot ik de gok te wagen. Ik reed naar het

hoogste punt van de Holendrechter Zijweg, dre

langs de plas loopt en begon de Smienten te

bekijken. Mijn telescoop gleed zo'n tien minuten
Iangs de bruingele koppen. Toen'pakte'ik de

Amerikaan. Ik had er al een paar gezien, nog niet zo

Iang geleden nog één in de Rijn, bij Elst, dus ik
herkende de soort onmiddellijk.
Een half uur lang bestudeerde ik de vogel. Was het
geen hybride? Maar de kop zag er goed uit: niet te
veel groen, crèmekleurige band over het voorhoofd
en de kruin eindigde niet rechthoekig, maar in een

punt. De flank was mooi donkerroze, en de

Boven: Adult vrouwtje Amerikaanse Smient
Onder: Adult mannetie Amerikaanse Smient

Veldlreumerkcn: Als een Euopese Smient (1. paebpel,

maar de woeÍd heeft in het prachtkleed een zuiwr witte kruin

en vmrhmÍd, een donkergrcene band door het oog (tot in de

nek), en een grijswit-gespikkelde hals en kin (tot aan de

wangen en snavelbasis), Wijfjes, onvolwassen vogels en

mannetjes in rustkleed steeds met een grijsachtige, met wit en

bruin 'gepeperde' kop en hals, steík vercchillend van de

donkerder getinte kop en hals van de EuÍopese Smient dit is

ook het geval met de kleur van rug en flanken, steeds grijzer

bij de Amerikaanse 5mient.

(Uit: Uitzffidslijke vqels in België il W5t-Europa van Lm
Lippens en Henri Wille)
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witzwarte achterkant zag er goed uit. Hij was O.K.. Ik maakte notities en een schets, besloot toen
om te gaan bellen voor een semafoonbericht en de Vogellijn. Na terugkeer vond ik de vogel
gelukkig snel terug.

Nog meer sensatie
Om ongeveer 15.00 uur was er ineens grote paniek onder de vogels. Duizenden Smienten gingen
de lucht in. Ik zocht de roofuogel, die dit zou kunnen veroorzaken, Tot mijn stomme verbazing
ontdekte ik in mijn kijker een |an van Gent! Deze pelagische reus vloog, ook enigszins paniekerig,
over het water, besloot toen maar weer snel deze drukte te verlaten en vloog langzaam, in
noordelijke richting, over de Arena uit het zicht. Verbaasd keek ik de vogel na. De rust was
teruggekeerd. Maar de Amerikaanse Smient was uit beeld...
Gelukkig vond ik de vogel samen met een aantal Amsterdamse vogelaars de volgende morgen
weer terug. Daarna kwamen tientallen vogelaars uit heel Nederland naar de Oudekerkerplas om
de vogel te bekijken, want hij besloot nog een paar dagen te blijven.

De Amerikaanse Smient Anas americana heeft ongeveer het postuur van de'gewone'SmíenÍ Anas
penelope. De kop is iets 'voller', het voorhoofd wat steiler. De kop is crèmekleurig op voorhoofd
en kruin. Een donkergroene vlek loopt van vóór het oog tot in de nek. De rest van de kop is
bruinig, dicht zwart gespikkeld. De snavel is grijzig, met een zwarte punt. Het oog is donker.
Mantel en rug zijn rozebruin, de borst en flank donkerroze. Hij heeft een korte, witte, horizontale
flankstreep. De buik is wit. De bovenvleugel is ongeveer als die van de Smient, met grote, witte
vlekken. De ondervleugel heeft als kenmerk een zeer lichte oksel, die ik goed kon zien toen hij
opvloog.

De soort broedt in Noord-Amerika, van Alaska in het noorden, tot in de V.S. in het zuiden,
ongeveer tot de lijn Noord-Californië - Wyoming - Zuid-Dakota - Minnesota (dit is ook het
meest oostelijke broedgebied). De vogel overwintert langs de oost- en westkust van de V.S.,

Mexico en verder zuidelijk tot in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika (o,a. Colombia).

In Europa wordt hij vooral op de Britse eilanden waarge-

nomen: elk jaar l0 tot 20 ex. (ooit eens een groep van 13

gezien).

Op het continent is de vogel in verschillende landen waarge-

nomen. In ons land wordt de soort sinds 1985 bijna jaarlijks
vastgesteld; er zijn nu ongeveer 30 Amerikaanse Smienten in
Nederland gezien. Het eerste vrouwtje werd gedetermineerd
op 1 juni 1996, in de Lepelaarplassen in Flevoland. Opvallend
is dat in België, ím 1990, maar twee gevallen bekend zijn.
Wij kunnen nu weer een soort aan oÍrze regiolijst toevoegen.

Will Schep, Snelleyeldstraat I 1 I 4,

1 107 VX Amsterdam, 020-6976858

G er aa rlp be gde lit er* tuur :
Arnoud B. van den Berg, Cecilia

A.W. Bosman. "Zeldzame vogels van

Nederland". 1999.

Ian Lewington, Per Àlström, Peter

Colston. "Rare Birds of Britain and

Europe". 199I.

Stwe Madge, Hilary Burn.

'Wildfowl". 1988.

Cramp and Simmons. "Handbook of
the Birds of Europe, the Middle East

and North Africa". 1977.
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Jan Hendrik van Oers

Nestbouw in

Soddom en Gomhorra
Begin februari vond ik in een meidoorn (Crataegus spec.) in de Hillegomstraat (Amsterdam

Oud-Zuid) een nest van een Merel (Turdus merula). Het nest was nog in goede

staat, maar gezien de tijd van het jaar ongebrui}Í. Naast

de degelijke bouw was er nog iets interessants aan dit
nest, er zat nogal veel plastic in verwerkt.

Het waren in totaal 15 stukken plastic, die in het

nest waren verwerkt. Deels was de invlechting vrij
volledig en vormde het plastic deel van de

'structuur van het nest', deels (5 stukken plastic)

was de verwerking oppervlakkig.

Nu is het niet vreemd dat plastic wordt gebruikt voor
het maken van nesten. Veel watervogels maken nesten

die vol zitten met alles wat in het water is te vinden,

zwerfuuil incluis. En ook bij duiven en zangvogels is het

gebruik van andere materialen een bekend gegeven. In het

geval van dit Merelnest is het gebruik van plastics naar

mijn bescheiden mening wel bijzonder, en wel de herkomst

van het plastic.

Alle stukken plastic zijn herleidbaar naar hun originele gebruik
en daaruit volgt een apart beeld van de stad waarin ik woon.

De betreffende stukken plastic zijn:
> I (Een) houderdeel van een papieren zakdoeken pakje (zonder merk);
> 2 (ïwee) geraffelde stukken bouwplastic;
> I (Een) smal stuk plastic (104 cm) waarmee krantenpakken bijeen worden gehouden;
> I (Een) stukje cassetteband (24.1 cm; onbespeelbaar);
> 2 (Twee) wikkels van een pakje sigaretten;
> 2 (Twee) stroken van plastic bierglazen nadat die zijn vertrapt;
> 6 (Zes) plastic houders voor kralen ( l3x4 cm), tegenwoordig standaard gebruikt als zakjes

waarin hasj wordt verkocht;
> I (Een) plastic houder voor kralen (10x6 cm), standard issue wietzakje.

De hasj- en wietzakjes zijn ongetwijfeld te herleiden naar de coffeeshop om de hoek.

Het vertrapte bierplastic delen suggereren bouw van het nest na 30 april.
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Àe ioA

Sprinkhaanzanger 8-4 UNA-meer/Ballast I ex. (NZij). 13-4 Flevopark (AJ).

Rietzanger 3-4 Bretten t.o. Volkstuinen De Groote Braak 1 ex. zingend (JvB).

8-4 UNA-meerBallast 1 ex. (NZ1).

Bosrietzanger 29-4 Durgerdam (EW), 10-5 Watergraafsmeer 1 ex. (AJ)

Kleine Karekiet 20-4 AustraliëhavenWeg 1 ex. (PT).22-4lJmeerlBallast 1

Grote Karekiet 1 5-5 Ballast/Muiderbos 1

Broekergouw 1 ex. (NZit).

ex. (NZij)

Spotvogel 5-5 1 5-5 Durgerdam (EW).

a

Braamsluiper
zingend (EdB).

1 9-4 Westgaarde 2 ex. zingend (JvB). 21 -4 Vijfhoek

Grasmus 19-4 Lutkemeerpolder 1 ex. zingend (JvB). 20-4 Vijfhoek

2 ex. (JvB).
'I ex. zingend (JvB). 24-4Vijfhoek 1 ex.Tuinfluiter 234 Westgaarde

(Nzrj).

Zwartkop 24-
1 ex. (Nzij).

3 Durgerdam, tu (EW).2s-3

Braamsluiper

Grauwe Vliegenvanger 2
Bonte Vliegenvanger 9-5

Tjiftjaf 9-3 Westgaarde 1

(EW). 10-3 1 ex. zingend
ex. zi 9-3 D

Fitis 25-3 omg. Maxis, Diemen 1 ex. 26-3
2-3

1 ex. roepend (PM).Wielewaal 29-4 Twiske 1

Correcties 1999
De eerste waarnemingsdata in 1 999 van de volgende soorten
behoeven de volgende aanpassing:

Gierzwaluw 22-4-99 Groote Braak 1 ex. (lvD).
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F

I

k

erhimmer eenbord

yeel sterkte,
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ad. doortrekkend, 18-1

doortrekkend

Kleine Rietgans 30-1 0-99 ex. doortrekkend 0/OD). 30-1 0-99 Gaasperzoom 4 ex. ZW f,rOD)
7 -11-99

17 -10-gg Zuidenr,uoude 1 5 ex. (NZi)

Gàhs en Bullewijkerpolder 112 ex. (ffS). Houtrakkerbeemden max. ca. 65 ex.

Meerzicht, gehele periode presen! max. 28 ex. t.p. op 11-1 1

Gans 1

nog steeds bepaald
PM, PT). Ook in de M een ferale

Brandgans rond (DC). Diemen/Muiden: de eerste serieuze vogels van dit 10-99 ex. NO

§/OD). 28-l 1-99 Krijgsman 250 ex. Waterland: 21-11-99
27-11-99 Uitdam 270 ex.

1 1 -1 0-99
Nijlgans ln de gehetè

Eider 13-10-99
Brilduiker 3-1

26-1 1 -99 Ouderkerkerplas ten

Binnenpolder, maximaal 220 ex.
(JvB, PI).

19 t.p. zie waarnemingen vorige periode).

29-12 r.p.; eind december op lJmeer

kj. (voD),
last 16 ex. (NZij).

30-10-99 Zijkanaal [, Halfweg bíj brug over Boezemkanaal1.kj.(voD).



ex.

ex. V-kleed t.p.12

1.kj. zw (voD).

valt et
1 ex. (VOD, NZt1)

Vrjfhoek 1 ex. laag

Duivendrecht 1

vveer

toe te doen.
polder115ex.t.

12-11

in het

2 ex.. 18-10 1 ex.,20-10 1

11 .28-114 ex. 1.kj.

28-1
12.00u

10-99 Vijfhoek

1 ex. W,

Vijfhoek 1 ex.

die ik niettemin

(FvG via VOD),

28-1 1 -99
1 ex.

Allendelaan op

1 ex. (NZrt)

1 8-9-99 ten N van

paar t.p. (RvD).

waarnemrng

2-
Doortrek Vijfhoek:

in totaal dus , alle'ringtail',
(PM). 21-11-99

19-

Boomvalk

ze



Bokje 30-1 0-99 'I ex. op van schelpenpad (PM).

1 1-99 Gaasperzoom 3 ex. (VOD). 1 1-1 1-99 Excursrepad 1 ex. (PT).

(JvB). 21-1 1-99 Nreuw Brettenpad 1 ex. op en invallend ev€n ten O van

1 plukrest. Ëen l/os wasUNA-centrale Diemen

21 ex. foeragerend
De Kinsel 1 ex.

Groenpootruiter 6-9-99 -west ten minste 2 ex. gehoord en
1 ex. (NZij). 2

'I 
1 , 10'1 polder

haven 2 ex.

Noordzeéweg omg. Oil 1 ex. overvliegend (PhD).

2-10-99 Peereboomweg

Kleine Jager 20-1

Alpengierzwaluw 25-9-99 Vi.lfhoek 1 ex. overvliegend Z-ZW (Rob Sjouken en Frank Visbeen). Eerste voor de
rqíq indien aanvaard door CDNA, maar wij geloven de waamemers zonder meer!

waaÍnemingen



d:

2

gehoord, 30-1 0 aldaar

Brettenpad 1 ex. Nadien(PM) geregeld

watmij betreft

Zeelandia 1 2.1

28-1 0-99

3-1 0-99

zw (voD).
(VOD). Laatste

2ex. (VOD). 1 l

1 ex. O (PM).

Zoals op 1 5-1 IBraak present. Meest slaapvl

De meeste foerageren overdag in
23-1 0-99 6 ex.2

k,

resp.9en4ex.
mergouw 1

NewtonstÍaat-

nenlex.
de Vijfhoe(

waarneming

Kin

10-99 Vufhoek 2 ex, t.p.

-99

25-9 (RB). r

1 0-9 en Vijfhoek 1

witte
Zwart€ 14-

3-1 0-99

(NZ|D. 25-9-99 Overdiemerpolder 3 ex.

late, ex. op de Vijfhoek gezien §OD, NZij).

13.13u 2 ex. NO (PM).

in Westpoort en Spaarnwoude (PM)

max. 3.

(Andriese).

26



Middelpolder
Nieuwendam 1 ex. zingend; zong

10-99 Vijfhoek, op 6 dagen, in totaal 16 ex.

17-10-99 Bretten 1 ex. (NZU).28-10-99 Boezemgemaal Rijnland 3 ex. W -99 Osdorper
1 ex. (JvB).

Graszanger 19-9 ilm 25-9-99 Vrlfhoek I ex. t.p. (VOD). Eerste voor de regio.
Kleine Karckiet 18-9-99 VUfhoek laatste waarneminq (VOD).

Braamsluiper 3-9-99 Boezemgebied 1 ex. (JvB).

Zwartkop 13-10-99
Tuinfluiter
rjiftjaf 6-1

(voD).

21-11-gg Vijfhoek 1 ex. (NZr1).

1-99 Middenweg, tuin van de Emmakerk 1 ex. t.p. (WWa).

eind december 
.l999 

regelmatig 2-4 ex.

temidden van I50 Zwarte Kraaien (DL).

Bonte Kraai 18-10 en 23-10 Vijfhoek 1 ex. O
(VOD). 1 1-1 1-99 Mauritskade 1 ex. (RA).

30-10, 13-1 1,23-11-99
Poppendammergouw resp. 2 ex., 4 ex. en
4 ex. §VWa, NZij).

Huiskraai Verblijf in het oostelijk deel van de

regio geprolongeerd: 7-1 1-99 Muiden, Burg.

De Raadtsingel 1 ex. t.p. i.g.v. Kauwen (JLK).

(RA). 7-1

dennenperceel (PhD).

waarnemrngen27



waarnemrng

W
t.p. (JvB). 14-10-99

hoek Rijpg

uiderbos 2 ex. (NZij). 2

dagen I ex. ZW
2 ex. (PT).

ex. (ld ad.)

2 ex. ZW (VOD)

(voD).13
18-10 1 1 ex. ZW

meer laag NO, vermoedelilk van zandplaat
lJmeer b11 2-11-99

(RvD).

(JvB).

die

13-10-99 Westgaarde 19 1

n

tn



k'ry^#;

aarnemingen

vaste inzenders heeft dus niet de

ingezonden

rommeligheid bied

zwarte zwaan
Wilde Zwaan

, Kleine Zwaan
waaronder 2 1

kans gekregen offi gegevens oP tijd aan mij door te geven. Aknog

deze periode worilen in dc volgende aflevering afgedrukt. Voor deze

excuses aAlL

resp. 2 ex. en 40 ex., incl.6
-00 lnlaagpolder 2 ex. ad. t.p. (JvB, RvD,

waarnemingen



van

en

2 ex. (Nztl)

-2-00 Bretten-Groote Braak l e t.p. (JvB). 5-2-00 5ge &

(voD)

t.p. Groote

max. 7

eend a[§ die van
g reeds en jaar ter
a/s een Soepeend rs

12-99, 19-1,29-
lJsselmeer Marken resp.

1 2-3-00
ln deGouw op

op1 Pr). 1 9-1

1-00 Volgermeer
A2lA9 19 (EdB).

24-1-00 2gg op naar W

Westpoort,

{vD).27-2, 12-3, 1

3dd (PT). Verder veel

(voD, Nzrj).

11-1

30-1

waarneming

1

present

2 ex. (EdB,

maal 12 ex. in

ex.

en 8-12-99 Ballast 1 ex.

,;,.,1,,,

(Nzlji. r8-3,
1 ex. (VOD), 23-12-99 Bretten-Groote 1 ex. rondvliegend (PM).

zacht en vrijwel uitsluitend als er een trein passeerde) Bretten-Groote

30-5-00 Durgerdam 1 ex. (A,l)



is een nestelen

het nest in de

Hun identiteit is bekend bij

ballen. SBB beheert

komen. Er is tot op
beschërmën. Als dit
toilet tussen Recreatiegebid Spaarnwoude) zal worden beheerd, dan lijken de tachtig

max.3Q9 en 1d

(PM, PT).

4-12-99
(NZij). 19-l 2-99 Holysloot 1 d en

op 9-1-00 1d (Nzij). 25-12-99
Beeklaan, Landsmeer 1 g

Amstelveense Poel Iq roepend aanval , 10-1 1 1-2-00 Westgaarde 1 ex. t.p.

Botshol ex. (AJ). Hoge Dijk 1 ex. (AJ)

1 ex.:jagend (JvB). Broedgevallen o.m.

in tud.Bos, ln Sloterpark. ,,,,,

Sperwer
Buizerd Broedgevallen o. Bretten; Groengebied Amstelland.

Smelleken 9-12-99, 1e t.p, (PM, NZl]).

1-4-00 De Kinsel en Z (RvD.

Slechwalk Spaarnwoude: december ím april 1 g ad. type

t.p.Houtrakpolder en lnlaagpolder De valk zit k in de elektriciteitsmasten 19 tlm 21 ,

maar ze wordt ook geregeld op de of Vooral met harde wind zoekt ze

beschutting in dipjes in het g de een plas regenwater op het weiland. Terurijl

een stevige noordwester over de rond de 5 oC schommelde, plensde zij zich

in februari-maart ook geregeldgedurende tien minuten val

regulier exemplaar in mast 20: 20-4-00

mast 20 ul Tak en Hans Schuurman. Gezien de

weken. zal doortrekker geweest zijn. Amsterdam-West: 6-3-00

Australièhavenweg viaduct bij Haarlemmerweg 1 1 . 1 5u ex. ZO (PM). 7-3-00 Osdorper Binnenpolder 1 ex.

jagend, verdween richting Bretten (JvB). Stedelijk gebied: 18-12-99 Oranjesluizen 1 g NW (FV WWa). 20-1-00

A10 afslag Zeeburg 1 ex. jagend op Stadsduif (EdB). Noord en Waterland: 19-12-99 Rijperdwarsweg 1 juv.

(JvB). 27-2-00 ïwiske 2 ex.

20-4, 21 4-0A Vijfhoek 1 e

1



overvliegend (JvB). 'l

t.h.v

NZiD

Verder
:;li

veel

ook (RvD,pull gezren

devanactiiteitenDe

datlanggrasbeheer

Waterland-Oost,

NZD. r-4-00
Asd.Bos, Schin

Middelveldsche

(RvD, PM).

Osdorper

27-3-00

27-3-00
7-4-00 tot in juni,

t.p. (RvD, PM).
(RvD, PM). 9-5,

i.g.v. duizendentot honderden ex. t.p. Schi

Vogelwerkgroep

er9

en Goudplevieren neer.

op 17-2-00

rond arriverende

Rou/efte spee/t,

ex., 3500Rijpenareg

25-1en

waarneming

Het lijkt wel alnf de

Iuchtverker te 4-12-99,5-3, 1

25-1

26-3-00

Waterenip 1

'l ex,

1-00



t.p. (RvD. PM).

Zwartkopmeeuw 8-6-00 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia 2 ex. ad. Z en neer Houtrakkerbeemden-Oost (PM).

Pontische Meeuw'l-12-99 1 ex. ad. t.p. Zeeburgerdijk bij Entrepothaven fl/VWa): Witte kop, lichtgrijze rug -als
Zilvermeeuw -, laag voorhoofd, lange snavel; ver voorbrl staart uitstekende handpennen; donkere iris en onfris
geelachtige poten. Vanaf 16-1-00 zeker tot27-4 1 ex.1e winter t.p. Singelgracht bij Mauritskade-Dapperstraat
(velen). Dit óetreft het erste goed gedocumenteerde geual voor de regio Amsterdam. 23-2-00 Van Tíenhovengracht,

grenzend aan Plein '40-'45, 1 q(. I e wíntert.p. 1 6.45u.: Deze meeuw had een witte kop, een lange snavel; aflopend,
taag worhoofd; lange, ver worbij de staartpunt uitstekende handpennen; zwarte vlekken op de snavelpunt en

groezetige, btekere snarrclbasis: tis nog geheel donker; de juveniele veren sterk verschoten; op de rug en mantel wij

1 ex. 22-4-00 wederom een broedqeval
(Ruud van Kempen,

gehoord JvB).

tn s (VoD).

I (EdB). Westgaarde 1 ex. t.p.
Liergouw, 1 ex. (EdB, Pï).

iemen 2 ex., overigens op 4 dagen in

-1-00 Vijfhoek 1 ex. (EdB).

(IvD).1 2-2-00 Fort Abcoude 1 ex. (EdB)

Hop 34 Vm 54-00 Vijfhoek 1 med. Vlek). ,,i

Groene Specht 1 -1 -00 gehoord

-ïö0Kleine Bonte Specht 5- 1 2, 1

1-00 westkant v. Sigma, rond het nieuwe fietspad, groepje van

Oeverrwaluw 26-4-00 Ouderkerkerplas ca. 100 ex. bij nestwand (JvB). 1 2-5-00 Middelveldsche Akerpolder
6 nesten (JvB).

Grote Gèle Kwikstaart 6-12-99 RoeterstraatSarphatistraat 1 ex. overvliegend (Wirua).

7-12,9-12-99 Slaapplaats Nassaukade hoek 2e Hugo de Grootstraat 16.45u resp. ten minste 5 ex. en 3 ex. t.p.
langs Singelgracht bij politiebureau (PhD). 8-1 2-99 Artis 2 ex. t. p. (WWa). 8-1 2-99, 1 6- 1 -00 Lutkemeerpolder
1 ex, (JvB),28-12-99Zijkanaal F 1 ex, overvliegend (JvB). 11-1-00, 1-2-00 lnlaagpolderen Ringweg Zeelandia

1 ex. t.p. (PM). 1 I -2-00 Fietspad westkant Ruigoord omgeving Noorderuueg 1 ex. W (PM). 1 1 -2-00 Ouderkerk
1 ex. (RA). 14-2-00 Bretten-Groote Braak 1 ex. Z (PM).

Kwikstaart d t.p. (RvD, PM).

(JvB).23-i-00 Lutkemeerpolder 1 ex. t.p. (JvB). 1-1-00
24-1-00 Batterij Halfweg groep van ca. 20 ex. t.p" (PM).

Bretten 1

(NZ|D. 3 Asd.Bos bij Grote Speelweide 1 ex.

foeragerend (Kamp)

waarnemingen

Noordse
1 6-1



4 ex. in

Braak (PM).

rond Afrikahaven,

(RvD). 3-3,

9 0vB). 194-00

luid zingend

die in de vorige aflevering al gemeld op het
1 ex. Iuid zingend de Polderweg (V1AlVa).

1 ex. Osdorp
Eendrachtpolder 1

t.p.

B

tot
1 ex. zingend.

menqte

tot

bijde
Teun van en

Dezedoor
varmt

Zwarte
13-12-99

Bonte
op1

Vlek

n

d

(NZij). 2-99
2 ex. bi.i

20-2 en 22-2-0026-12-99,

1 ex. (IvD).

34

waarnemrng



P (NZij). Subspecifieke

vermoedens gebaseerd

Goudvink 6-2-00 6 ex.

op groot formaat helder roze borsVbuik en afwijkende roep.

Van Leerpark, Amstelveen (H.J. Sanders). 23-2-00 Tuinwijkr7warte Gouw 1d (\lv\rua).

1 5-1-00 Ballastbos 1 ex. (NZtj).

Frater 16-2-00 Lutkemeerpolderten Wvan Westgaarde l0 ex. (PÍ).

Barmsijs 16-12, 23-12 en 25-12-99 1 ex. Westgaarde (JvB). 9-1-00 Bosjes EntrepotdoUArtis 30 ex. waarvan

6 met kenmerken van Grote Barmsijs (\ÀlVVa).

Sijs 18-1 2-99 Haven-Ballast 26 ex. (NZD. ln februari mar 1 5 ex. Westgaarde (JvB). 6-4-00 Noordkant Asd.Bos

gehoord (JvB).

Overige
Hermelijn

soorten
19-12-99 Nieuwe 1 ex. (Nzij).

Met dank aan de volgende waarnemers: Ruud Altenburg (RA), Gerda en Joop Andriese, Jan van Blanken (JvB),

Ellen de Bruin (EdB), Ab ten Bruggencate, Philipp Derks (PhD), Ronald van Dijk (RvD), Teun van Dijk (TvD),

Auke Jansen (À), fam. Kamp, Paul Kuiper. Theo van Lent (tvl), Dick Lublink (DL), Paul i. Marcus (PM), H.J. Sanders,

Will Schep (WS), Paul Tak (PT), David Tempelman (DT); Frank Visbeen (FV), Vogeloverleg Diemen (VOD),

Willem van der Waal (WWa), Nirk Zijlmans (NZij) en F. van Zutphen. Verder is gebÍuik gemaakt van de meldingen

van de Dutch Birding Asociation (DBA).

Waarnemingen uit de periode 1 juli tot en met 30 september 2000 a.u.b. vóór 10 oktober toezenden aan

ondeÍgetekende. Nog niet ingezonden waarnemingen over de vorige periode zijn ook van harte welkom;

deze worden in het volgende nummer alsnog gepubliceerd. Deze gaarne z.s.m. inleveren.

Paul J. Marcus
A.J. Krophollerstraat 23

1064 DB Amsterdam
Telefoon (020) 61 5 90 34

3s waarnemingen


