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Wijzigingen in het ledenbestand
Adreswijzigingen

J.M. Fiedeldij Dop, Zuideinde 9a, 1551 EA Westzaan. 075-6143346
M. de Jong, Verlorenkost 5,17948A Oosterend, 0222-318248
M. Meesterman, Bakhuizen van den Brinkhof í 14, 1065 BD Amsterdam

C. van Oostveen, Laan van Loevenstein 49, 21 51 EC Nieuw-Vennep, 0252-6821 51

M. Voorvelt, Soutmanstraat 20,2021 ZD Amsterdam, O23-527528r'.

Nieuwe Leden
H.B.B. Blom. Vrolikstraat 311/3, 1091 VE Amsterdam
J. Hamming, Van Diemenstraat 41014',2, 1013 CR Amsterdam, 02G6258034
K. de Jong, Uiterwaardenstrcal 1 1 514, 1 079 BV Amsterdam, 020-6441 41 9

C. Joziasse, Bilderdijkstraat 63/2, 1053 KL Amsterdam, 020-6166027
A. de Kleyn, Kerkstíaat 88. 1017 GN Amtterdam,020-6265699
F. de KruiÍ, Ohmrtraat 10/tl, 1098 ST Amsterdam, 020-6656226
R. van Leeuwen, Postbus 1599, 1000 BN AmÍerdam,020-4184388
K. Lont Beukenplein 53, 1092 BB Amsterdam,020-6947603
Th. de Nijs, Spaarndammerstraat 3 t hs, í 01 3 SR Amsterdam, 020-6829829
B.P.D. Raaijmakers, Vespuccistraat 2812, 1057 CM Amrterdam, 020-7760567
J. ïmmer. Entrepotdok 32b. 1018 AD Amsterdam, 020-6274332
C. de Wilde, Brouwersgracht 95^l, 1015 GC Amsterdam, 020-6248502
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Een (nog) niet nader identi-
Íiceerbaar waargenomen li4
opmerkelilk is zijn petje.

Opgezegd
M. Brouwer, R. Buftenhuijt P.G.C.A. de Droog, C.WM. Giesen en F.W. Deken, E. deJong (h), A. Kam en P.

van den Hoven, H. Koffijberg, J.stam. A. van de Wal, A. Wiers

S ind, 
"rgustus 

I 999 bestaat het Amster-
dams VogelNet, kortweg AVN genoemd.
Het AVN is een mailkring over de natuur
van de Amsterdamse regio, met nadruk op
de regionale avifauna. Waarnemingen,
discussies, faits divers etc. over
Amsterdamse vogels kun-
nen gestuurd worden
naar het e-mailadres
AVN@ zap.a2000.nl. Deze
mail wordt vervolgens
naar de leden van de
kring doorgestuurd.
Meldingen over zoogdieren, reptielen,
insecten e.d. zijn ook welkom, maar de
nadruk ligt vooral op vogels.
Als het om vogels gaat zijn berichten uit
de naburige regio's ook welkom. Het gaat
hier om leuke en/of interessante melding-

en uit het Gooi, het Utrechtse plassenge-

bied, de Flevopolder. 'de Amsterdamse
Kust' of de Zaanstreek. Daartoe wordt
regelmatig menige mailkring van de buren
'geplunderd'. Op dit moment heeft het
AVN meer dan honderd leden. De helft

daarvan is lid van de
Vogelwerkgroep.
Meer VWGA-leden
zijn van harte
welkom. Aanmel-
ding gaat via e-mail

naar jh.van.oers@ zap.a2000.nl (gebruik
dan geen "AVN" in de onderwerpregel). De
abonneegegevens worden niet zichtbaar
gemaakt. Als back-up en informatie wordt
regelmatig een kopie van de abonneelijst
gestuurd naar secretaris en archivaris van
de vogelwerkgroep Amsterdam.
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Het jaar begint goed met een nieuwe dienst van het Amsterdam3 VogelNetl Vanaf nu kunnen vogelwaar-
nemingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam per e-mail worden aangemeld.
Hiervoor is in Excel een sheet ontwikkeld, waarmee de waarnemingen - volgens een vast formaat - kun-
nen worden ingezonden. De sheet bevat de Nederlandse Avifauna-lijst. Na inlezen worden de meldingen
verwerkt door de waarnemingensecretaris van de
Vogelwerkgroep.

De ledenvergadering van 2fl)1 wordt gehouden op
dinsdag 20 maart. Een uitnodiging volgt.

De eeuwuitgave Amstetdamse vogelhistorie 1285-1999, geschreven door Ruud Vlek en mede geredigeerd
door Ellen de Bruin en Guus van Duin werd door diverse lezers enthousiast onthaald. Niet in de laatste
plaats dankzij de vormgeving door Robert Heemskerk. Hieronder een kleine sele<tiè van de vele Íelicita-
ties die de aÍchivaris reeds mocht ontvangen:

Ik wil u bedanken voor het mooie
overzicht van de vogels van Groot-
Amsterdam met de nostalgische
foto's en de interessante vemijzing-
en naar allerlei geschoten vogels vol-
gens het recept van de 19e eeuw. Wat
was Nederland en waren de
Nederlmders toen mders!
Heeft iemand wel eens de moeite
genomen hetmuseum Naturalis op
Amsterdamse vogels uit te kamen?
Met alle gelukwensen met dit wsk
en goede wensen voor Kerstfeest en
het Nieuwe faar.
Prof. dr. K.H. Voous
P,S.: Wat is de foto van A.N. Swart
mooí Heeft niemand em foto t an
PB. Jansen?

Vandaag vond ikjouw eeuwuitgave
in de DB-postbus. Het is een fantas-
tisch documelt waarmee ik je wil
feliciteren. Het doet wat denken aan
Yoou{ ln ile ban van togels maar de
nadruk ligt in jouwAmsterdamse

werk veel meer op de vogels. De
ongewone'methodieP (nieuwe
soorten voor de Amsterdamse lijst
sinds 1285) blijkt een goede kapstok
te vormen om allerlei interessante
informatie aan op te hangen. Ik
denk dat frjnproevers dankzij jouw
werk de weg wordt gewezen naar
onbekende ingangen tot oude liter-
atuur.
AÍnoud B. van den Berg (auteur
Zeldzame vogels van Nederland,
1999)

Ik ontving gisteren de nieuwe
A'dam-lijst en ik was zeer verrast.
Onuettend mooi! Ook was ik blij
dat de nieuwe volgorde wordt ge-
hanteerd en dat CDNA-beslissingen
duide§k worden genoemd zonder
dat daarbij niet-aanvaarde gevallen
worden vergeten. Kortom het beste
avifaunistische werk van een stad
totnottoe en moeilijk te overtreffen!
Jan van der Làan (voorzitter Com-
missie Dwaalgasten Nederlandse
Àvifauna)

Hartelijk dank voor de eeuwspecial
van De Gierzwaluw (. . . ) Geheel
door jou verzorgd! Ik heb 'm in een
keer (nagenoeg volledig) uitgelezen!
Mooi stukje werk!! Verdient navol-
ging in andere regio's!!! En nou stop
ik met loftuitingen, want ik heb
steeds meer uitroeptekens nodig!!!!
Klaas Eigenhuis (le op de Neder-
landse lijst van vogelwaarnemers,
wat betreft het aantal in Nederland
waargenomen vogelsoorten; hij
heeft nu 430 vogelsoorten in Neder-
land waargenomen, dat is circa 93%
van de nationale avifauna)

Wat een prachtig boekwerk isjouw
Amstuilamse vogelhistor ie gewor -
den; creatief, degelijk, vol mooie de-
tails, serieus en ook humoristisch
her en der. Ik lees er met veel plezier
in en zal er zeker vaak naar terug-
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Verenigingsnteuws

grijpen. Gelukkig is hij niet vol-
maakt, althans ik mis P. Marcus bij
de top-honderd. Ik betwijfel of
Vondel een Zomertortel gezien moet
hebben - dat kan een literaire topos
geweest zijn. Dat zoek ik nog uit.
Dana Constandse (oud-secretuis
VWGA)

Ik wil je via deze weg feliciteren met
je prachtige uitgave vm een millen-
nium vogelen in Amsterdam. Ik heb
groot respect yoor je zoektocht: echt
monnikenwerk. De uitgave is een
standaard naslagwerk voor iedere
Amsterdamse vogelaar. 0p naar het
volgende werkje??!!
Frank Visbeen (oud-redactielid De
Gienwaluw)

Lang vamcht en stil... Gefeliciteerd
met dit fraaie en doorwroóte werk
over de Amsterdamse vogelsoorten.
Het moet een hele klus geweest zijn
om dit allemaal zo frmi te docu-
menteren. Ik ben werkelijk be-
nieuwd hoe jij jouw archieven hebt
weten te ontsluiten: allemaal com-
puterwerk?
Ed Veling (oud waarnemingense-
cre-taris Mededelingenblad KNNV-

VWGA)

Ik wiljou en de redactie vm harte
feliciteren met het prachtige eeuw-
nummer. Ik heb er praktisch een
heel weekend in zitten lezen.
Imposant wat je allemaal boven
wateÍ hebt gekÍegen. ook de foto's
zijn treffend gekozen. Bij Fred
Nordheim druipt dejeugdige over-
moed er vanaf. Dat was bepaald niet
zonder risico, want in die jaen - zo
weet ik uit eigen ervaring - was er
daar heel wat drijfrand. Het leven
gaat snel en als ik zo die oude foto's
bekijk, bekruipt me en gevoel van
weemoed. De verganlelijkheid der
dingen en het ouder worden.
fan van Blanken (pemingreester)

Ellen de Bruin
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"Piet Brander was een
Eeninterview met Jacobien van Drooge

^ 
/f evrouw lacobien van Drooge is, sinds zij in 1984 uit

IVI net bestuur van deVogelwerkgroep Amsterdam sW-
te, erelid van de vereniging. Daaryoor was zij 15 jaar secre-

taris van en drijvende kracht achter deVogelwerkgroep.

Ruud Vlek en ik wilden haar interviewen in het kader van
het tienjarig jubileum en deden dit op 12 juli 1998.

Van Drooge was op het moment van interviapen ons

enige erelid. Dit erelidmaatschap werdhaar verleend
voor haar uitzondeflijke verdiensten voor vogelend

Amsterdam.Van Droogewas samen met deheer Brander
de bel.angrijkste kracht achter de irwentarisaties van het
Amsterdamse Bos. Daarnaast was àj ak secretaris yan de

werkgroep verantwoordelijkvoor de continuïteit in de

o r gani s ati e v an Am st er dam s e v o gelaar s.

Het interview vond plaats op een zomerzondag, maar dat nam niet
weg dat het donker weer was met veel regen. Wij bezochten facobien
van Drooge in haar kamer in Amstelveen.

Tijdens het interview wilden wij het graag hebben over de ontwikke-
ling van haar als vogelaar, de organisatie en habestuur van de

Amsterdamse vogelclub, en - waar mogelijk - nog enige historische

vragen beantwoord krijgen. Omdat Ruud Mek mevrouw Van Drooge
al langer kent had het interview meer het karakter van een gewoon

gesprek Om hiervan een duidelijk verslag te maken zijn opmerkingen
over verschillende onderwerpen hieronder op vraag gerangschikt.

'Hoe bent u ertoe gekomen natuur te gaan bestudercn?' Jacobien van Drooge en Piet Brander beg

Ik kwam na mijn rechtenstudie te werken bij de KLM als directiesecretaresse. ]e kon als wouwelijke
Meester toentertijd geen werk krijgen en ik heb toen Schoevers gedaan in 1935. De KLM organiseerde

uitstapjes voor het personeel en op een van die uitstapjes werden wij door het Amsterdamse Bos

geleid door Piet Brander. Ik vond dat een fantastische ervaring. Brander kon zo gloedvol vertellen
over vogels, waardoor ik gelijk gerronnen was voor het vogelkijken.
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bijzondere man en vogelaar"

n jaren '50

Jan Hendrik van Oers

'Hoe waren uw eerste stappen als wgelkenner?'

Ik fietste iedere dag door het Amsterdamse Bos naar mijn werk en

Brander liet mij het Bos ontdekken. Voor de excursies met Brander

herkende ik nog geen Tjiftjaf. Ik ging vaak mee met Branders wekelijk-

se e:rcursies en ben vandaar uit ook organisatorisch actiefgeworden. Ik
was onder andere actief in de stichting Vrienden van het Amsterdamse

Bos. Verder was ik toen lid geworden van het IVN, waar ik een van de

eerste gidsen werd. Ik ben toen opgeleid door broeder Theobold.

'Wat vond u leuk aan vogelen in het Amsterdamse Bos?'

In eerste instantie was het de introductie in het vogels kijken en het

Amsterdamse bos door Brander waardoor zaken zichtbaar werden.

Later wist ik zelf meer van vogels en toen was het leuk om de verande-

ringen en de groei van het Bos mee te maken.

'Hoe was de organintie tan de wgelstudie van het Amsterdamse Bos?'

Datwas ik Brander was geweldig goed in het enthousiasmeren van

mensen en hij onderzocht zelf ook veel, maar bij het organiseren lag

niet zijn interesse. Ik was goed in het organiseren en vond het bewedi-
gend dat ik zo kon bijdragen. Ik heb daarna jarenlang de waameming-

en bijgehouden en activiteiten rondom het Bos georganiseerd. Niet
alleen met Brander maar ook met Henk de Groot en Metzger, de derde

Boswachter. Dat waren ook enthousiaste vogelaars die veel mensen

rondleidden. Brander vond dat de laatste teveel Hetste. Maar ik vond
het een goede vogelaar. Het enige verschil met Brander was dat Metzger

bij een Kievit in de wei, het hele levensverhaal van de Kievit vertelde,

terwijl Brander het dan alleen had over de Kievit op dat veld op dat

moment van het jaar.

'U heeft eens een artikel geschreven over Tuintluiters en Zwartkoppen

van het Amsterdamse Bos. Ik heb dat artikcl een jaar geleden herlezen en

ik moet zeggen dat ikhet nog steeds een interessant artikel vond. U
beschrijft in dat artikzl de verschillende biotoopkcuzes t an de vogels en hun opvolging in een veranderd

landschap. Was dot in die tijd een'normaal studíeobjea ? We of wat heefi u geïnspireerd tot dit artikel?'

Datwas helemaal Brander. Die kon haarfijn vertellen wat je waar en wanneer kon vinden.

Later kreeg je jonge jongens als Jowi de Roewer en Gerard Oree[ dat waren ongelofelijke vogelaars.
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> 'Let u nog steeik op vogels? Leest u er nog steeds over?'

Ik heb hier nog wel ergens een kijker liggen maar ben te oud om er iets mee te doen. Ik kijk
wel De Gierzwaluw door en heb nog wat vogelgidsen op mijn kamer liggen en dat is het.

De Organisatie van de Amsterda?nse vogelaars
'Mewouw van Drooge, u heeft voor het jubileumboek in 1984 een artikel geschrel,en over

de organisatie van de Amsterdamse vogelaars. De indruk die ik als lezer krijg over die geschie-

denis, is dat Amsterdamse vogehars zich moeilijkhten organiseren. Kopt dat?'

Ze lieten zich niet organiseren. De club was een club rondBrander, die genoeg charismahad

om vogelaars te binden. Hij kon vogelaars ertoe brengen om gebieden te inventariseren of
waarnemingen door te sturen, maar dat had verder niet zoveel met organiseren te maken.

'U heeft in het bestuur looral veel samengewerkt met de heer Brander en mevrouw Brinker.

Ho e ging de samemtuking?'

Als er dan al organisatie was, dan was het bestuur dat en de samenwerking was heel hecht.

Brander bedacht de dingen. Hij was de voorzitteB maar zei daarover "wat doe ik hier eigen-

lijk". Ik schreef ze op en mevrouw Brinker maakte het blad. Die heeft uren- en urenlang sten-

cils gemaakt en met de hand gedraaid. Wij zijn met zljn drieën wel 1 5 jaar het bestuur

geweest,

'De Vogelwerkgroep was woeger een klcine club van goede vogelaars,, waarom was gekozen

ltoor een specialistische club in plaats vaa een grote op educatie van lelcen gerichte organisatie?'

Het was gewoon een groep vogelaars, die zich met hun hobby bezighielden. Sommigen van

hen waren goede leraren zoals de drie Boswachters, en deden op die manier aan educatie.

De KNNV en vooral penningmeester Smit zorgde voor het geld om allerlei dingen te kunnen

doen. De KNNV zorgde ook voor het grotere kader voor de werkgroep. Ik vond het jammer

dat de Vogelwerkgroep zich afsplitste. Zonder de KNNV was er nooit een werkgroep geweest

en zonder de heer Smit zouden maar weinig activiteiten van de grond zijn gekomen.

'Hoe was de sfeer in de werkgroep?'

Over het algemeen heel goed. Het was een kleine groep mensen en wij trokken veel met

elkaar op. Wat ik heel bijzonder vond was de verscheidenheid van de leden. Er zaten scholie-

ren tussen, leraren, en arbeiders, professoren en conciërges en iedereen ging als gelijken met
elkaar om. Dat was in die tijd wel bijzonder.

'Was het makkelijk informatie uit de werkgroep te halen, kwamenwaamemingen goedbinnen?'

Daar zorgde Brander voor. De mensen stuurden het wel in, maar Brander vertelde mij wel

welke waarneming door de beugel kon en welke niet en alshij vond dat eenvogel niet gezien

kon zijn geweest, dan zette ik die vogel niet op de lijst.



Excursies Lezingen

Voor excursies gelden de volgende algemene

regels: . Verzamelen op het Stadionplein

tussen de twee FEBO's (geldt niet voor de

excursie op 13 mei)

. Vertrek om 8.00 uur precies . Zorg zelf voor

eten, drinken en eventueel regen-kleding .
Meld je vooraf aan bii Jip Louwe Kooijmans:

o20-4223934

Zondag 1 april.

De Stulp,
auto-/wandelexcursie
Een prachtig gebied met bos en

heide in de omgeving van Lage

Vuursche. Veel vogels die hier
leven zijn al vroeg in het voorjaar
actief, zoals: Raaf, spechtensoorten,
Boomleeuwerik en Roodborsttapuit.

Zondag 13 mei.

DeVijlhoels
f iets-Aruande lexcu rsie

ls dit het laatste jaar dat wij kunnen genieten
van dit mooie hoekje in onze regio? LET OP:

voor deze excursie geldt: vèrzamelen, met Íiets,
bij molen De Gooijer in Amsterdam-Oost (hoek

Mauritskade - Zeeburgerstraat).

Dinsdag 13 maart

lsfaëL, Bert Zaalberg en Edial Dekker

lsraël is een fantastisch vogelland. Het droge zuiden en
vruchtbare noorden zorgen vooÍ een gevarieerd land-
schap en de ligging tussen Europa, Azië en Afrika staat
garant voor een unieke vogeltrek met zowel een grote
hoeveelheid aan soorten als aan aantallen. Dat blijkt al

uit wandelingen in stadsparken in Eilat en autotrips in
de buurt; mooie vogelsoorten duiken telkens weer op,
vaak slechts op enkele meters van de camera. Er worden
dia! getoond van twee reizen; één van 22 sept. tot 4
okt. in 1997 en één van 8 tot t4 april '1999.

De lezing wordt 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 ongeveer 22.00
(vanaf 19.30 is er koffiefthee).
De toegang is gratis.

Edial Dekker, 020-69331 40, Edial.D@ 1 2move. nl

ln 2001 viert de afdeling Amsterdam van de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) haar
honderdiarig bestaan.

Ter ere van dit jubileum woÍden tal van excursies en
activiteiten georganíseerd. Zo vinden er in de

Koningszaal van Artis een viertal openbare
natuurlezingen plaats. U bent hierbij van
harte welkom.

De eerste twee eeuwlezingen worden
gehouden op dinsdag 13 februari en dinsdag

27 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de
Koningszaal van Artis, Plantage Middenlaan 43.

13 Íebruari: Martin Melchers over de huidige
Amsterdamse dierenwereld, en Martin Schouten over
het huidige lerse hoogveenlandschap, geplaatst in een

h istorische Amsterdamse contexq
27 maart: Ton Denters oveÍ de speciÍieke Amíerdamse
flora en het Urbane district in het buzonder, en Eddy

Weeda over de 'zin en onzin van het Urbane district',
geplaatst in een Nederlandse/Europese context.
ln het najaar volgen twee lezingen op 1 6 oktober en 20

november.
Bij de entree ligt een ledenlijst van de VWGA. lndien u
uw naam noemt en zegt dat u lid bent van de
Vogelwerkgroep, is de entree gratis.Jip Louwe Kooijmans

?@?@
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Frank Visbeen & Rob Siouken

Alp en gi er zw aluw @pu' metba)

(l n zaterdagochtend 25 september 1999 was ik om ongeveer 07.15 uur (voor de SOVON-
\-/ trektellers: oK 2) aanwezígop de trektelpost devijfhoek in Diemen. Hetvogel overleg
Diemen (VOD) telt hier al vanaf 1981 de trek.
Ik was de enige teller op dat moment. Het weer was rustig: de wind kwam uit het zuidwesten
kracht 3 Beaufort; er was hoge bewolking (3/8); en het zicht was goed, meer dan l0 kilometer.
Er was nauwelijks trek en het eerste telkwartier vermaakte ik me door de aanwezige vogels ter
plaatse te noteren, waaronder een Ilwogel. Ik hoopte de toen aanwezige Graszanger weer te ont-
dekken. Die was hier al een aantal dagen ter plekke. Ik was net terug van een tiendaagse trip naar
Thrifa dus deze vogel moest ik toch wel gemakke§k kunnen herkennen door zijn kenmerkende
geluid.

Aan het einde van het derde ochtendkwartier zag ik in de verte dat Rob Sjouken was gearriveerd.
Op bijna hetzelfde moment (07.114 uur) viel mijn oog op een donkere, slanke vogel die vanuit het
noordoosten schuin op mij af kwam vliegen. Vanwege de vlucht dacht ik in eerste instantie aan een
kleine valk. In de kijker (Leica 10x42) was het meteen duidelijk dat het om een grote gierzwaluw
ging met een zeer opvallende grote witte buikvlek. De vogel vloog op circa 100 meter hoogte schuin
aan mij voorbij richting het zuidwesten.

Na vaststelling van de soort - Alpengiera,r.aluw (Apus melba) - floot ik hard tussen de vingers om
Rob te waarschuwen. Hij liep op dat moment circa 150 meter van de telpost. Met heftige bewegin-
gen probeerde ik duidelijk te maken dat er iets leul<s over hem heen vloog. Ondertussen riep ik nog
'Alpengierzwaluwwwwww!!!!' Hij had de vogel meteen in de gaten en in de kijker. Ook voor Rob
was het meteen duidelijk dat het een Alpengierzwaluw was. De vogel vloog bijna recht over hem
heen. Wij konden de vogel circa vijf minuten volgen. De Àpengierzwaluw vloog eerst nog een stuk
door richting het zuidwesten en ging vervolgens foerageren boven het terrein van de UNÀ-centrale
op een hoogte van 60-100 meter. Aan het einde van de waarnemingsperiode vloog de vogel op circa
125 meter hoogte naar het zuidoosten, richting Muiden. Guus van Duin was inmiddels telefonisch
in kennis gesteld en startte een zoektocht in de omgeving van Muiden, helaas zonder succes.

Toen de vogel uit beeld was verdwenen, zijn onmiddellijk aantekeningen gemaakt. Het moge dui-
delijk zijn, dat de beide waarnemers maar één conclusie konden trekken: Alpengierzwaluw

Grootte en bouw: Een grote gierzwaluw met lange slanke vleugels.
Bovendelen, kop, ondervleugel en staart: De vogel was geheel donker (niet zwart)
op bovengenoemde delen. De witte keelvlek hebben wii niet kunnen waarnemen.
Buik: Op de buik was een grote, voor Alpengierzwaluw kenmerkendo witte buikvlek
aanwezig.
Gedrag: De vogel had, vergeleken met een Gierzwaluw, een zware vlucht. Tijdens h€t
foerageren hield de vogel regelmatig lange zweefvluchten, tussen de 3 en 5 sec.

De waarneming is door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Àvifauna (CDNA) aanvaard.
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Bert Kamo

Slaap plaats H alsb an dp arki eten
in SlOtefme€T nuetecorrecties en aanvurinsen

J nhetjaaroverzichtl999,opgenomenínm.2vanDeGierzwaluw(jg.38,juli2000,pag. 13),

I schat ik de aanvliegsnelheid naar de slaapbomen op circa 75 km per uur. De redactie voegt

hieraan toe, dat de maximumsnelheid op de Cornelis Lelylaan hier op 70 km ligt. Dit is hier niet
relevant en feitelijk overbodig, want deze autoweg ligt 1,5 km zuidelijker. Mijn taxatie heb ik
gemaakt in vergelijking met het autoverkeer op de Noordzijde, waar 's avonds vaak tegen de 60 km
wordt gereden. De parkieten vliegen dit traject in dezelfde richting, vandaar dat een redelijke

vergelijking mogelijk is.

Op dezelfde pagina vermeld ik - in de derde alinea - bij het vertrek van de slaapplaats in novem-

ber-december, dat circa 2 vogels achterblijven en wat later naar het westen vertrekken. Door een

converteerfout staat er'naar de nesten'.

Dan is er nog een telling van 464 vogels door tellers van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-
Flevo-land op 2 oktober 1999, de Nationale Vogeltrekteldag. Dit cijfer is pertinent onjuist en werd

eerder vermeld in de literatuurrubriek van Ruud Vlek en daarna nog eens in de waarnemingen-

rubriek van Paul Marcus. Op deze datum sprak ik met de tellers uit Flevoland aan de Sloterplas; na

een druilerige en miezerige dag klaarde het om 17.00 uur wat op. Ik maakte hen attent op de slaap-

bomen en gaf d e tip, dar zij om 19.00 uur de slaaptrek konden observeren. Ikzelfwas dit ook van
plan, maar heb deze groep niet meer aangetroffen. Mijn telling gaf die dag circa 300. Hoe de Flevo-

landers circa 50olo hoger scoren, is een raadsel. Dubbeltellingen kunnen hiervan de oorzaak zijn.
Als aanvulling wil ik nog ingaan op opmerkingen uit Amstelveen, waar behoorlijke schade aan

bomen wordt gemeld wegens knoppenvraat. Ik heb dit altiid in twijfel getrokken, maar aan de

Sloterplas is dit ook merkbaar. De toppen van de zes bomen, die de parkieten als slaapplaats dien-

den van medio november tot medio januari 2000, vertoonden een duidelijke groeiachter-stand in
het voorjaar. Deze toppen bleven lang'grijzig en doorzichtig' en hartje zomer zijn vele tientallen
takken en twijgen duidelijk kaal en niet dicht bebladerd.

Tenslotte nog wat cijfers over afgelopen jaar, van januari t/m augustus 2000:

Mocht ik erin slagen deze tellingen tot eind 2000 voort te zetten, dan geef ik de cijfers door aan

de waarnemingensecretaris.
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Paul J. Marcus

Overzicht van broedgevallen van

H ier volgt een overzicht van de broed-

gevallen van roofuogels en uilen in 1999,

voor zover ze mij bekend zijn. Ik wil niet de

precieze locaties aangeven, omdat er nog steeds

Iieden zijn die deze informatie willen mis-

bruiken voor vervolging van kromsnavels! Een

plaats waar vorig jaar werd gebroed kan

immers volgend jaar ook weer in gebruik zijn.

Ik roep in dit verband de verstoring van de

Bruine Kieken in de Houtrakkerbeemden

afgelopen voorjaar in herinnering.

Achter elke soort staan de atlasblokken

[5x5xu] waarin de gevallen plaatsvonden plus

de aantallen per blok, weergegeven op de vol-

gende wijze: [25 -25]:3, hetgeen betekent atlas-

blok 25-25, drie gevallen. De atlasblokken zijn

te vinden in de Inventarisatieatlas van Staats-

bosbeheer. Daarnaast worden de bronnen

gemeld. Mochten er broedgevallen over het

hoofd zijn gezien, aarzel niet dat aan onder-

staand adres te melden. Ook gegevens over

2000 zijn welkom voor een hopelijk wat vlotter

te verschijnen overzicht.

Wespend ief Geen broedgevallen gemeld.
Wel zijn er zomerwaarnemingen gedaan.
Bruine KiekendieÍ Na een spectaculaire
groei van het aantal broedparen in de jaren
tachtig, waarbij alleen al het Westelijk Haven-
gebied goed was voor zo'n twaalfbroedgeval-
len, zit er de laatste jaren stevig de klad in. Er
werden in 1999 slechts drie gevallen gemeld

125-27):1, [25-44):1, fzs-a7):l (pu, NzIJ).
Havik In Groot-Amsterdam broedde in 1999
negen oftien paar - als we een broedgeval net
over de regiogrens in Haarlemmerliede mee-
tellen, zijn het er tien. Het ligt voor de hand dat
broedgevallen, met name in het Amsterdamse
Bos en bij de Oosteinderpoel, over het hoofd
zíjn gezíen. Ook op andere locaties kunnen zeer

Ro ofvogels 6

ln totaal werden in Groot-Amstcrdam

13
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Uilen in 1999
stiekeme broedparen zitten. Daar kom je soms
pas achter als de jongen al zijn uitgevlogen. Mis-
lukte en mogelijke broedgevallen zijn meegeteld

[25 -23) : l, 125 -261 : l, 125 - 33] : l, l2s - M) : l, l2s -
a7):3, [25-54):1, 125 -551:2 («eur, ux, rru, Hzq).
Sperwer In 1999 werden slechts Z?brcedge-
vallen gemeld. Deze vonden plaats in diverse
stadsparken, zoals Sloterpark (3), Rembrandt-
park ( I ), Amsterdamse Bos (3), verder in ande-
re openbare of meer besloten groenvoorzien-
ingen zoals begraa$laatsen. Ook werd er weer
gebroed in de binnenstad (2) 125-251:3,125-
331 :1, [25 -3 4l : 4, 125 - 3 5)i2, 125 - 3 6l :3, 125 -
431 :1, 125 - 44) :2, 125 - 451 :2, 125 - 5 4l :2, Í25 - 551 :2
(nn, Jvn, oc, wD, JLK, KAMB MK, pM, FvDv, Rv,

wwe,NzrJ).
Buizerd Hoewel er in 1999 veel Buizerds in en
rond Amsterdam broedden, is het aantal van 25
paar in het Amsterdamse Bos, dat in een begin
dit jaar verschenen artikel in de Volkskrant ge-
noemd werd, sterk overdreven. In totaal wer-
den in Groot-Àmsterdam 18 broedgevallen ge-
meld. Daarvan broedde het leeuwendeel in het
Bos, namelijk tien paar. Er zijn ongetwijfeld
broedparen gemist! Met name in de Bretten en
Westpoort, Waterland en Zuidoost bevinden
zich lege plekken, die mij erg verdacht
voorkomen! Í25 -251:.1, 125-33):L, 125-4al:6,
125- 45):1, 125- 47):1, 125-541t4, [25-55] :4 (rn,
xlur, ux, ru, NzIJ).
Torenvalk Buiten Schiphol werden mij in
1999 acht gevallen bekend. Dat lijkt mij weder-
om een aardige onderschatting van het aantal
broedparen. Lege plekken zijn de binnenstad,
Zuidoost, Waterland, de Haarlemmermeer en
Westpoort. Met name op Schiphol moet een
groot aantal broedparen zitten, gezien de tien-
tallen foeragerende vogels aldaar gedurende het
hele jaar! 125-251:I, 125-33):3, 125-aal:L, Í25-
45):1,125-551:3 (ux, ru, NztJ).
Boomvalk Er werden 10 zekere of mogelijke
broedgevallen bekend. In Amsterdam-West 3,
in Zuid en Zuidoost 2, in Oost 2 en in Noord/
Waterland 3. Í25-261:1, [25-27):1, 125-331:1,
125 - 3 4) :2, 125 - 3 6l :1, 125 - 451 t l, Í25 - 461 :1, Í25 -

Er werden in 1999 slechts drie broedgevallen
van de Bruine Kiekendieven gemeld

47):1,125-55):1 (KAMB MK, ru, nv, Nzry).
Steen uil Alleen uit Groengebied Amstelland
kwamen meldingen van mogelijke broedparen.
In totaal zijn er drie doorgegeven [25-55]:3 (ux).
Bosuil Er zijn geen meldingen vanbroedge-
vallen van deze soort binnengekomen. Al jaren
bevinden zich aan de noordkant van het Àm-
sterdamse Bos drie territoria, Eén daarvan is
sinds de komst van de Havik niet meer bezet. Ik
heb geen zicht op het precieze aantal territoria
ofbroedgevallen in de rest van het Bos. Het is
te verwachten dat, analoog aan de ontwikke-
lingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
de stand van de Bosuilen in het Bos zal afne-
men naar gelang de Havikenpopulatie groeit
(pers. med. Gert Baeyens). Elders in de stad
worden geregeld Bosuilen waargenomen. Met
name in en rond het Sloterparkbevinden zich
drie kasten, die evenwel niet elk jaarbezntzijn.
Ra n su i I In het buitengebied en in enkele
stadsparken, met name het Sloterpark en het
Flevopark werden broedparen vastgesteld. In
totaal werden van 5 locaties 6 broedgevallen
gemeld 125 -2s):1, 125 -341:2, l2s -36):2, l2s -
45]:l (ns, oc, ILK, PM, NzrJ).

Dank aan de melders: Rob Baarc (RB), Jan van
Blanken (JvB), Dena Constandre (DQ, Teun van Diik
(IvD), Mieneke en Bert Kamp (Kamp), Jip Louwe
Kooijmans (JLK), Mark Kuiper (MK), Paul J. Marcus
(PM), Frans van der Veen (FvdV), Ruud Vlek (RV),

Willem van der Waal (WWa), NiÍk Ziilmans (NZiD.

Paul t. Marcus, A.t. Krophollerst?aat 2:t,
1 Oil DB Amsterdam. 020-61 59lt:N
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Buiten de Ring
In totaal werden 45 soorten waargenomen met een totaal van ruim 40.000 watervogels.

De leukere soorten waren een Roodhalsgans en l0 Bonte Strandlopers in Waterland-Oost en

3 Tairgaríetganzen bij de Diem. 6rn ssn algemeen beeld te geven is een toptien samengesteld
(tabel 1), De meeste soorten uit de toptien zijn waargenomen in de graslandgebieden. Het gaat

om Smient, Meerkoet en ganzen. Vooral de aantallen ganzen nemen de laatste jaren sterk toe,

met name in Waterland. De Smient is verreweg de meest algemene watervogel. Vooral de

veenweidegebeidenten noorden en ten oosten n de stadzijnvan grootbelangvoor deze

soort.

Het Ilsselmeergebied is van groot belang voor duikeenden. Hier werden uiteraard de meeste

Kuifeenden en Brilduikers waargenomen. Al was het volgens de meeste tellers een'slappe tel-
Iing': de aantallen vielen tegen. Gegevens uit Gouwzee en Markermeer ontbreken, zodat de

resultaten een flauwe afspiegeling zijn van het werkelijk aantal watervogels. In de Gouwzee

verbleven veel Kuif- en Tàfeleenden en wat Toppereenden (mondelinge informatie ïbn
Pieters).

Tabel 1. Toptien in het buitengebied tan Amsterdam

David Tempelman

Bankastraat 53/3

1094 ECAmsterdam

telefoon: 020-6686137

e-mail: dtempelman@aquasense.com

FrankVisbeen

Blauwpijpstraat 6

l0l9 KW Amsterdam

telefoon: 020-418851 I
e-mail: fuisbeen@rem.nl
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Appendix: Afgrenzing ( deel- )telgebi eden
Met de komende telling van 200 1 in gedachten, zijn de getelde gebieden binnen de Ring A I 0 in tien

gebieden opgedeeld:

Tabel 2. Getelde binnen de in 2000

1 Amsterilam-NoordWest

Hierin liggen enkele verrassend leuke parkjes, bijv. het park om de Buiksloterbreek en ook de Kadoelerbreek is

fraai. De diverse sportparken lweren tientallen Waterhoentjes op.

la. Banne-Buiksloot (Buiksloterdijk, Buiksloterbreek, Banne-Noord, Sporqrark Buiksloterbanne,
Noord-Hollands Kanaal noordelijk van Buiksloterdijk);

lb. IGdoelen (Kadoelerbreek, Wilmerbreek (polder), Hemmesloot, Nieuwe Gouw);
lc. Oud-Noord (). van Hasseltkanaal-West, Buiksloterkanaal, Tolhuiskanaal, Laanwegkwartier, Florapark,

Noord-Hollands lGnaal zuiddk van Buiksloterdijk);
ld. Tuindorp/Oostzaan (Kometensingel, C,om. Douweskanaal-West, Kanaal langs Het IJ ter hoogte van

Meteorensingel, SportparkMelkweg, Uitham Coentunnel (zuid), Melkweg, Zijkanaal I);
I e. Oostzanerwerf (Zrezoogdierenwijk, Voormalige polder noordelijk van Zuideinde, Stellingweg,

Sportpark Oostzanerwerf ).

2 Amsterdam-NoordOost

2a. Buikslotermeer (Ringsloot langs Waddendijk, Volewijlspark, Grote en Kleine Die, De Wieden, Sportpark
Elzenhagen, Baanakkerspark);

2b. SchellingwoudeÀ.{ieuwendam-Noord (Perenboomsloot, Kleine en Grote Haven, Zjkanaal naar
Nieuwendam, Plas voor Rietlanden, Ringsloot (rest), Schellingwouderbreek, Weersloot incl. weiland).

3, Hemhavens I Slotetdijk e,a

3a. Hemhavens (Minervahaven, Mercuriushaven, Hemweg, Neptunushaven, Coenhaven, Uitham Coentunnel
(zuid). De Mothaven en Houtveemkanaal zijn nauweliils toegankelijk en dus niet te tellen;

3b. Sloterdijk e.o. (Ikbelweg, Àccumulatorweg, Volkstuinenpark Sloterdijkermeer / Nut en Genoegen,

Haarlemmertrekvaart, Bjetland tegenover GWÀ-terrein, Westerpark),

DeGierzwaluw iaargang 38 nr. 3/4, ÍebruaÍi zool 18



5. Grachtengordel

5a. Singel, Rokin, Kloveniersburgwal, Groenburg- en Grimburgwal, Raamgracht, Oudezijds Voor- en
Àchterburgwal, Damrak, Havenfronten, Singel, Brouwersgracht, Korte Prinsengracht, Prinsengracht,
Keizersgracht, Herengracht, Leliegracht, Lijnbaansgracht, Egelantiersgrachg Iauriergracht, Looiersgracht,
Passeerdersgracht, Leidse Grachg Spiegelgracht, Reguliersgrachg Binnenamstel, Nieuwe Prinsengracht,
Nieuwe Keizersgracht, Nieuwe Herengracht, Hortusplantsoen, Onbekende Gracht, Nieuwe Àchtergracht,
Plantage Muidergracht, Entrepotdok, Oude Schans, Gelderse Kade;

5b. Singelgracht.

6. Amstel zuidwaarts waaf brugStailhouderskaile tot aan Zotgvlieil (brug Ring A10)

7. Oostelijke Eílanilen / ileel Zeehurg

Voor het Centraal Station, Oosterdok, Waals-Eilandgrachg Dijlsgrachg Uilenburgergracht, KattenburgervaaÍt,
Nieuwe Vaart, Wittenburgervaart, Oostenburgervaarq Oostenburgerdwarwaart, Lozingskanaal, Voorboezem.

E. Westerpark

Kostverlorenvaart tot De Clerqstraat, Kattensloot, Hugo de Grootgracht, Bilderdijkgr".ht Oostelijk Marl:tkanaal,
Westelijk Marktkanaal, De Rijpgracht.

9, OostlZeeburg

9a. Oosterpar\
9b. Flevopar\
9c. I)-Eiland.

10. Watergraafsmeer

l0a. Ringvaart Watergraafsmeer;
10b. Weespertrekvaart;
lOc. Zaaiersweg;
10d. Kruislaanincl.polder.

Tabel i. Getelde gebieden buiten de Ring in 2000
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aarnemingen

rlecernler
I9$$

À oA

niet meer tot vliegvaardigheid te brengen was, bracht ze hem resoluut naar de dierenarts ofii hem te laten

'hemelen'. Naast de'maarvogeh' verzorgde ze - chndestien - jonge mvaluwen en Giermyaluwen, mezen

en wat de komende en gaande man fiog fieel naar vogehsielcn bracht Het waren vogels welker verzor-

ging voor de asielen u bewerkelijk **. In de broedtijd was ze de hele dag in touw un de spenende bek-

ken van jonge vogels te yullen Cor werd 71 jaar.

Op 9 september 2ffi0 bezochten veel vogelaars Flevoland om de alàaar pleisterende Arendbuiztrd te be-

wonderen. De Telegraaf berichtte erover. Ik wil u dit juweeltje wn stijlkunst in dat bericht niet onthou-

den: "Voor zover bekend is deze vogel in 1905 voor het laatst in Nederland gezien en cirkelt nu in al haar

pracht boven Flewland." En wij maar denken dat het een jweniel was. Er staat echt dat het beest op zijn

minst 95 jaar oud moet zijn! En wat gedrukt staat is waar; ze zetten immers niet zomaar wal in de krant.

Toch een vitaal beestje.

Wilde Zwaan 5-1-00 Overdiemerpolder 1 ad. MOD). 26-1-00 lJmeer t.h.v. Muiderberg, gezien v.a. VijÍhoek
1 ex. t.p. (MV).

Zwarte Zwaan 1 1-2-00 aan de Waver Ouderkerk 2 ex. t.p. (MV). 20-6-00 sloot bij tennisbaan Cramergracht
1 ex. t.p., dat begin juli wegens botulisme door DWR is afgevoerd (Kamp).

Kolgans 19-1-00 Zuideruvoude 100 ex. (HM). 2-3-00 Rijpenrueg ca. 100 ex. (HM). 26-4-00 De Kinsel 200 ex. t.p.
(MV). 25-6, 29-6-00 1 ex. t.p. Vijfhoek e.o. (MV). 21-9-00 De Munt, Waterland   ex. (NZrt). 22-9-00 Ri.iperweg
1a ex. (NZij).

Kleine Rietgans 17-3-00 omg. Uitdam 4 ex. (WWa).

Sneeuwgans 5-8-00 Osdorper Binnenpolder 1 ex. NW (PT).

lndische Gans 1 5-1-00 Maxis Vijfhoek 1 ex. NO i.g.v. 60 Grauwe Ganzen (VOD).

Gnadese gans sp. 22-3-00 Ouderkerkerplas 2 ex. (V1AlVa). 18-7-00 lJsselmeer t.h.v. De Kinsel 2 ex. (AJ).

Kleine canadese gans sp. 29-7 -00 Landsmeerderveld 8 ex. (NZij).

Hybride canadese gans x Gen. sp. 5-6-00 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (PT).

Brandgans 2-3-00 Rijperweg 1 00 ex. (HM). 24-4-00 Ballastbos 1 8 ex. O (NZrl). 5-8 en 31 -8-00 1 ex. Osdorper
Binnenpolder (PT).

Rotgans 18-5-00 De Kinsel 1 ex. (NZi.j).

lr
t

waarnemingen25



en Haven

7

max. met de

pulli/luv. Gouwzee 6 Krooneend

1 ex. met 7

tot augustus (BWP l, 1971), in Hanison wordt de aanvang van

juni in het noorden (Harrison, 1 975).het zuiden tot eind

'r -00 Kleine Nieuwe Diep 19

Krijgsman 1d
'1 9; 6-1-00 VijÍhoek 19 1-00 Diemen

resp. 2mm & 19 en 1g NOD).
Middelste 3-2-00 Vijfhoek 3 & 1e VoD).
Rosse 2-2-00

7-00 1d eclips

9-3 t.p.

Ze ha artikel

3-5-00 De

Wilde Eenden; status
was

PatÍijs
Kwattel2T
Roodhalsfuut 31 -3-00 llmeer t.

tl

I Blauwe Reiger De Osdorpu Binnenpolder biedt niet alleen de sfadsmens een prettig uitie, ook de stadsreigers weten

ër hutr vveg te vinden, blijkens de tellingen van Paul Tak, die er maximaal 8A aantrof in de gehele periode.

Purpeneiger 7-5-00 Opslag Ballast 1 roepend d (VOD). 12-5-00 Gaasperzoom 1 ex. laag ONO (VOD).

14-9,00 Spaarnwoude, Houtrakkerhoek (bij De Esvan Sparenwou) 1 ex. 1e kj. t.p. 15.30u. (PM). DezeEsÀgeen

1 ex. (VOD).13-8-00

26



7-00 De Kinsel 1 ex.

(AJ). 2-8-00 42 t.o.
Zwarte Ooievaar 5-8-00 Asd.-Zuidooí 1 ex.
Lepelaar In de nazomer een ter plaatse in de
opspuitbakken bij de Afrikahaven. 31 ex, t.p. op
1-8-00 (RvD). 9-9-00 41 afslag Diemen 12 ex. Z (EdB). Op
30-9-00 werden er nog 2 gezien in het landsmeerderveld

fase cirkelend

(NZU).

Wespendief 18-6-00 Hoge Drlk 1

(VOD). 2s-6-00 1 paar (MV) Bos tussen de

Grote en de Kleine Vlek).10-7-
00 Asd.Bos, Oeverland NW(PM).7-8-
00 Asd.Bos. weiland 1 d ad. donker, en 1 ad.

donker rondvliegend bij (PM). 25-8-00 Asd.Bos,
Voorheuvel 1 ad 7-8-00
Diemen 1 donker ex.

Bruine Kiekendief
4-8-00 De Kinsel 2d 1 ex.

waarnemers). Op 21 -9 was er tevens een juveniel mannetje (PM).

Waterral 2-1-00 Osdorper Binnenpolder 1 ex. openlijk foeragerend in weiland tussen Smienten (J.H.Bennik en
PhD).1 8-3-00 Klarenbeek 1 biggend ex. (WS). 254-00 Vijfhoek i ex. kiepend en drie ex. biggend (MV).

31 -8-00 Houtrakkerbeemden-west 1 juv. t.p. (PM). 1 1 -9-00 drie ex. gehoord in Asd.Bos, Oeverland Níeuwe
Meer (RvD, PM).

Porseleinhoen 15-5-00 Peereboomweg 'l ex. (NZij).

Kwartelkoning 1 7-6-00 Osdorper Binnenpolder bi.j Ma Braunpad 1 ex. roepend (lvD). 18-6-00 Bretten 1 ex.
(NZij). 24-6-00 bij de Houtrakkerbeemden 1 ex. roepend (PT), er schijnen tvvee ex. te hebben geroepen langs de
Ringweg grofweg tussen Catharina's Hoeve en Zeelandia (med. PT).

Scholekster 11-2-00 Ouderkerkerplas 1 leucistisch ex. (WS),

27 DeGierzwaluw jaargang ?E nt, rl4, ÍebÍuari 2ool waarnemtngen



waarnemrng

Iï
Ii

'l ex. Ovö).
ex. t.p. (fvD). 29-7

1 -9-00 De Kinsel 2
'13 ex. (\AAlVa).

(HM).29-9-00
400 ex.

s-8-00
(FV,WWa).

7-r0-00 1 ex.

De Kinsel 1 ex. (PT).

(NZij), 22-7, s-8, 31

1 ex. t.p. (PT).

1 ex.

bij Brug

1 ex. t.p.
ex. t.p. (MV). 29-

1 ex. (PT).

en Bullewijkerpolder 1 ex. (WS). 17-3-00 omg.
totaal 27 ex.

I ex.

'l 14-00 De Kinsel 3 ex.

56 ex. t.
RB).4-8-00 40

7 ex. t.

(ïvD).

ex.

Gouw 1 15-8-00 De Kinsel 1 ex. (PI.
3 t.p. (RvD, PM, PT).

3-5, 6-5, -7 -8-00 De Kinsel

"}e..t

2

3

Hoge Dijk 2 ex. (WS).

Bretten oostelijke
(PT).

64-00
De

4

Grutto

l*
1r" 7-5, max. 4 ex.

op 31-8 1

(EdB, RB,

ex. {Pï).roepend o (voo1. 5-8-00 Afri kahaven 2 ex.,



Usselmeèr t.h,v, Barnegat 1 ex. (NZij).

Binnenkadrjk 2 ex. Z-ZW (MAlVa).

ïwiske 17 ex. {NZij). 7-5-00 Holysloterdie 7 ex. (NZ!). 30-7-00 Vijfhoek 2 ex, (NZij).
Vijfhoek 11 ex. z (EdB).

ex. (EdB).

ZomertorGl 304-00 Poppendammergouw 1 ex. NO (VWVa).1-5, 6-5-00 De Kinsel 2 ex. (EdB).

5-5-00 Ransdorp 1 paar (MV). 5-5-00 A2 bij Abcoude 2 ex. (EdB). 9-6-00 1 ex. tussen Durgerdam en Holysloot

(MV). 9-5-00 Amstel bij Zorgvlied 1 ex, over (EdB). 1 -8, 13-8-00 Machineweg max. 6 ex. t.p., waarbij 1 juveniel

(RvD). 10-9-00 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Kerkuil 29-8-00 Fort Diemerdammersluis Vijfhoek 1 ex. (P de Wijer, med. VOD).

Steenuil 13-8, 16-8-00 Ronde tloep, Werkloon 'l ad. t.p. (RvD, PM), 13-8 in ZO deel van de Ronde Hoep 1 juv.

ex. t.p. (RvD). 13-8-00 langs het Gein bij Driemond 1 ex. (EdB).

Velduil 8-4 meest 1 ex., op 1042 ex. (NZij).

Giera,valuw nenkadijk 1 ex. NW (WWa). I5-9-00 Purmerurireg 1 ex. (EdB).

Hop 3-4-00.

waarneming

de Vi.ifhoek is op deze dag door Martijn Voorvelt ontdekt. Hem is geen latere

3

langsvlíegend

Usvogel 30-1 2-99

2000 Uitlaatkanaal
terug met max. 3 ex.

§OD). 30-7-00 Waardhuizen,

8-00 Langswater; Osdorp 1 ex. (PT).

Ons Buiten (PM). 27-8-00 Groot-D

1 ex. (l-vD). 24-9-00 Sloot achter

1 ex. (AJ). 30-9-00

Grcene Specht

5-8-00 ex.

1 roepend 19-8

29-9-00

Kleine Bonte §pecht 1 ex.

Katwoude I ex. N

ex. t.p. (VOD)

Spaklerureg/Al0 I ad, (VOD).
Boercnzwaluw 1

Rouwkwikstaart 1 3d
Engelse Kwikstaart d

3-5-00 Schipholoost zang (VV1lVa). 9-6-00 Van

der Madeweg 1 ex. zingend (EdB). 23-6 ím 4-9-

00 LampenistenstÍaat meest 1d t.p., op 24-6 2

ex. (RB). 30-9-00 Vijfhoek 19 (NzD.

Gekraagde Roodstaart 29-4 Vm 1 -6-00 zingend

d t.p. Volgermee4 met op 20-5 en 1-6 een tvvee-

de d zingend. Een juveniel werd gezien op 21 en

23 -7 -00 (NZij). 1 0-9-00 Westgaarde 1 I t. p. (JvB).

Tapuit 17-3-00 Zwarte Gouw, Waterland 1d
(VWVa). 30-4-00 tort Nigtevecht 1d (VOD).

1-5-00 Vlfhoek 1 paar (EdB). 4-5-00 Aziéhaven 1

21-7-00

19-10-00 weiland Opslag Ballast ca. 20 ex. (VOD).

Blsuwborst 22-3-00 Ouderkerkerplas 1d zingend en baltsend (WWa).

Zwartë Roodstaart 19-3-00 Plantage Kerklaan Planciusgebouw 1 d $nrua). 1-5-00 Zuiderzeeweg 1 cl (EdB).

waaÍnemrn9en29



waarneming

ex. gezien. werd transport van voer
(AJ).29-e

1 ex. (VOD).

max. 8 ex.

Lan

Liergouw 2 ex.

19 VOD). 15-4-00 Dijk 1d en 19 t.p. WS).
24-4-00 1 ex. (IvD)

2 ex. (AJ).

zang volgermeer
(MV).

-5-00 Golfbaan
(NzU). 20-8-00

ex. (NzD.

2 ex.

vanaÍ Vrjfhoek met

spoorbaan 1 ex.

1 juv., dit is het

t.h.v. Cargill 1d
De Weeren 2 paar

1 ex. en op 0-00 4 ex.

aanvaard

één of twee
Vijfhoek

zang MAlVa)

1d
deze soort hier

2dd en 19 GdB).

7

30-9-00 w
is dit het

ste was in

waagt

die net als

moeten de

en smaal in het najaar te

elk jaar

nq netniet

te

22-4, 24-4-00 Gaasperzoom

van deze soort op deze locatie (VOD).

1 ex. (PT).

1 vroeg ex. zingend (VOD).

(PO. 5-6-00 ïigeno 1 ex. (PT).

lnlaagpolder anno 1879) 1 ex. (RvD, PM).

30



Ontverrgen Literctuur

Er is nu nestbescherming op 16.000 ha. grasland en 2800 ha. bouwland. ln Waterland werden 2660 Gruttonesten,4400

Kievitsnesten en 705 Threluumesten gevonden. Door rVN Amstelveen werden 187 Gtuttonesten en 72 Tureluumesten

geronden.

KÀ,. Strafiuan, Yogelwaarneningen 1954-1966. Handsórift.
Bemt Amsterdamse Bos-waamemingen van o"rn. Steenuil, Hop, Geelgors en Europese Kanarie.

A,N. Suarr, Lijst van vogelsoorten waargenomen in en bovel het Oosterpark (bijgewerkt tot mei 1950).

De lijst vemeldt 90 vogelsoorten waargenomen in het park, waaronder 28 broedvogels (o.m. Dodaars, Grorc Lijster'

Wielewaal en Spotvogel).

A.N. SrryarÍ, Brieven en andere archivalia (1970-1986).

Daaronder een bridvan 8 okt 1986 ma besórijving van waarnerning van de roodkelige vorm van Roodkeellijster in het

Flerrcpark, 12 sept. 1986; daar (ook) gezien door ClI. de Kruijf (vgl. De Gierzwaluw 33, 3: 1M-105).

E.l.M. VelingEenjaarlijkse gast op het MC. ln: MC-papiu (uitgave van de personeelsvereniging van het Mathematisch

Centrum van de Universiteit van Amsterdam) nr. l, 1979.

Over het jaarlijks voorkomen in 1973- 1978 van Grote Gele Kwikstaart op het RoeteÍseiland in de Plantagebuurt. Vgl. voor

dit traditionele winterterritorium sedert dejaren 1890 ook Thijsse (DLN 45: 31 en Amsterdamse vogelhistorie p. 36).

F, Wben, Gra,twe Ganzen in Warcrland- De problematiek van een groeiende broedpopulatie. Uitgave

Samenwerkingsverband Waterland, dec. 199.
Sedert de eerste 2 broedgevallen in 1988 steeg het aantal broedparen tot 70 p. in 1996 en vervolgens tot ca. 174 p. in 1999.

De ganzenschade verdubbelde van bijna f. 10.000 tot f. 22.000. Sóudden van eieren en afschot heeft een beperkt effect.

De broedpopulatie overzomeÍt Àcceptatie door de boeren is verslechterd door stopzetting van vergoeding van

zomerschade. In nov. lopen de aantallen doortÍekkers op tot 12fi) ex. Gemerkte Grauwe Ganzen zijn teruggemeld tot uit
NW-Spanje.

R Vlek, Thijsse's vogeleiland. Vmrstel tot aanleg van rcgelpleister- en vogelbrcedvoorzieningen in het Ilmeer. Voorstel

natuurontwikkelingsproject Ifmeer nr, 7. Vogelwer§roep Amsterdam, 3 1 okt 2000.

W. yan der Waal. Yqslag vogeltellingen Flannesgat I 999.

Het Hannesgat is een rieteiJandje bij de Oranjesluizen, een natuurontwikkelingsproject van sadsdeel Zeeburg.

J,WaltcrsDebtoedvogelstand van het tuincomplex'sloterdijkermeer'ten oosten van SloterdijlG Amsrcrdam in 1999.

Eigen rapport, dec. 199.
28 soorten broedrogels, w.o. Ransuil, Braamsluiper, 10 p. Zwartkop, 4 p. Groenling, 30 p. Winrcrkoning en 29 p.

Waterhoen.

I. Waltss, Geschiedenis van het eerste broeden van Wulp in het Westelijk Havengebied. Handschrift.

Van een paar aan de Australiëhavenweg ringde Walters in juni 1983 de 2 jongen.

Wtlfred ?,Park-ieten De Inktzwam (NIN Distria Amsterdam) ca. 2e helft jaren '80.

Over de populatie Halsbandparkieten in het Vondelpark (13 eL).

N. Ziflnans, Owàchtbroedgewallen van roofrogels in de regio AmsterdaÍn 1999.

Met plaatsopgaven van 6 nesten van Havik,5 van Spenver,4-5 yan Boomnalk,3 van Buizerd en 2 van Bruine Kiekendief'

Met annex territoria van 6 ongepaarde manne§es en 3 paar§es Buidelmees (Het Twiske, Gr, Ifpolda, Vijftoek).

N. Zijlnarc, Avemót broedgevallen in de regio Amsterdam 2000.

Met opgav€n van 4 tlaviksnesten,4 yan Buizerd,2 van Boomrralk,2 van Bruine Kielq 8 van Sp€rwer,3 van Ransuil.

2 succewolle paren Buidelrnees, en I p. Groene Specht in Vlieganbos met 3 jongen.

Terugmeldingen v Nt gedngile vog*
I(okmeeuwen uit Finland, Polen en Denenarl<en;ZZilvermeeuwen uit Denemarken, een van Helgoland en een uit
Callantsoog; en een Stormmeeuw uit Finland.2 Grauwe Ganzen uit Noorwegen.

35 DeGierntnluw iaaÍgang 38 nr. !//t, íebÍuari 2ooí
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Conesponilentie
Vogelpost werd ontvangen van J. vm Blanken, R.G. Bijlsrna, mevr. D. Constandse, ir. A. Delsman, Ph. Derls, F. Dorel,

G. van Duin, W Dijlahoom, C.A. van Ee, A.H.V. Eggenhuizen, K.f. Eigenhuis, f.M. Fiedeldij Dop, F. Frieswijlg

dr. C.l, Hazevoet, G. Jansen, P.B. Jansen,W.D. |ansen, L. fanszen, Prof. D. de Jonge, M.R de )onge, H. IGmp,
H.L. I(ortekaas, l. Kortenoever, M. Leopold, P.f. Marcus, P.C. Meijer, f.R Odink, J.H. van Oers, G.L. Ouweneel,
mevr. H. Reijnders-Witte, M. Roos (Westzaan), f. Ruinaard, W. Schep, H.]. Slijper, P.C. de Snoo, mew. H. v.d. Stelt-
Strijbos, f. Taapken, W. Terlouw, H. Vader, dr. G.A. de Vries, dr. E.f.M. Veling, prof. K.H. Voous en N. ZijLnans.

Aamyinston yoot het futo-archief
Ontvangen werden:

- Foto's uit de jaren vijftig van Henk de Groo! C-as Oorthup, G.L.W. Oppenheim, W.G. Brander en H.F. Arentsen.

- Foto's van waarschijnlijk Grote Burgemeester, Ringvaart, 13 jan. 1963 door fohn Reijnders (contra de Kleine
Burgemeester in Frieswijk l%8: 29).

- W.D. Jansen: een albino Grutto aan de Poppendamergouw, Waterland maart 1 974.

- Guus mn Duin: Woudaapje in de Botshol 25 juli 1980, een Íeportage van 2 Steltlluten aan de Gaasperplas 1 I juli 1980,

en een opname van Rosse Stekelstaareend in de IbswerlorenvaartjanJfebr. 1987. Tevans een foto van hem met
Berr Kols en 4 Grauwe Kiek-pullen 2 juli 199E Oost-Groningen (foto tlans Hut).

- Vogelfoto's van Martin Melchers uit heden en nerleden: nest met 4 jonge Wulpen, Ruigoordweg 1984.

Bontbekpleviemest bij de Arena, 195. Diverse fotot van vogelleven op het proefeiland lfburg, meiljuni 2{XX).

- Adr,, StreeÍland: de laatsrc Kuifleeuweri\ voorjaar 19% bij sporthal Gaasperdam (Reigersbos, dec -ZO), Bontb€k bii
de Arena 1995? en diverse vogels gdotografeerd op het golftemein bij het AMC en bij hrt Nigteveót (SteeÍruil,

Piilstaart).

- Fred Nordheim: foto van poging tot nestbouw van 2 Ooievaars op het Westermanmonum€nt in Artis, maart 1998, een

serie nestopnamen van Sperwer met 6 jongen aan de Herengraót 276, ll ilulni l»8, en 2 foto's van Zwartkopmeeuw op
nest op het Proefeiland [fturg, mei 20(X) (zie Amsterdamse Vogelhistorie p. 73).

- Manon Ïi:ntij: een le jrs. Grauwe Klauwir op 14 okL 1999 io de tuin van Pasieerdersstraat 26, aóter de Prinsengracàr

- Marie-Louise Beuming: Slechwalk te Spaarnwoude,2 jan. 2000.

- Op 9 jan. 2fiX) fotografeerde Jo Gorgels een groepje van 5 Flamingo's zwenrmend aan de Oostraardersdijlc Iater
opgemerkt aan deWaterlandse kust tà.v. Holysloot

- f. Maars: Spreeuwenslaapplaats in binnenblok in LutÍnastraat, le helft febr.2000 (Amsrcrdams Stadsblad L6-2-2O00

p.1).

- Foto's rran de Pontische Meeuw overwinterend aan de Mauritskade van Guido IGijl (genaakt op 18 jan. 2000),
Nirk Zjknans (20 jan. 2000) en ontdeklcer lip Loure I(ooijmans uit de 2e week febr. 20fi).

-Marten Schmitz manne§es IGmphanen op een kampplaats aan de PJjperdwarsweg 7 mei200.

Documentatie van het Spenverbroedgewal aóter het ïiopeninstituut aan de Mauritskade, mei-juli 2000:

Marc Plomp schonk video-opnamen. Marianne Groot (Kon. Instituut voor de Tropen) fotografeerde het gedrag van het
Sperwerwouw tijdens de hittegolf ran I 9/20 jui 2000: het mantelen van haar 4 jongen tegen de zon en r,earmteafi/oer

door op de grond vleugels en staart t€ spreiden. StveÍl P.uiter fotografeerde het vmuwtje Sperwer met 4 rolgroeide
jongen op nest aórcr het Tropeninstituut eind juni 2000. Het Amsterdamse VogelNet (AMil) publiceerde foto's van
Martijn de |onge van dit nest.

Nirk Zijlmans x,honk foto's van:

3 juv Boomvalken in nest in hoogspanningsmast bij Ransdorp 1 3 aug.'99, Slechwalk in de Groote Ifpolder 14 nov. '99,
en in het landsmeerderveld 18 jan.'00; Kl. Zwanen aan de Nieuwe Gouw 19 nov'gg,Witoogeend in hetUnameertje
28 nov. '99 en 9 jan. '00, en een manne§e in Het ïwiske 23 jan. '00; Roerdomp aan het Unameertje bij de VijÍhoek
27 nov!99,Biàereend in Haver-Ballast 4 dec. 1999, Kl. B. Specht bij het Muiderbos 5 dec. '99, man Bl. Kiek 25 dec. '99
Waterland, Kl. Pietgans aan de Rijperweg 24 jan. '00, Roodhalsfuut in Noorder Ilplas 27 jan. '00, Amerikaansg §mienl in
de Ouderkerkerplas 13 febr. '00, Geoorde Fuut Ouderkerkerplas 8 april'00 en in de Groote Ifpolder 18 juni '00; Velduil
aan de Liergouw bij Ransdorp 14 april '00, man Br. Kiek aan het Barnegat 14 april '00; -. le6grtaling bij Zuiderwoude
21 april'00, Bonte Vliegenvanger in het Flevopark 9 mei '00, Glanskop in Het Twiske, 13 mei '00i een Grote Lijster op de

GolÍbaan bij Zunderdorp 27 mei (le broedgeval inÀdam-N), vr. Krooneend met 7 pulli in Haven-Ballast 3 en 24 juni
'00, Buizerdjong op nest RioolzuiveÍing Noord 7 juni '00, Krekelzanger aan de Australiëhavenweg, I I juni '00, balts van
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Boompieper aan de Bauduinlaan Diemen 12 juni'00,4 jonge ïbrenvalken op rand nestlast in de Bretten f8 juni'00,

diw Sperwerhorsten in Àdam-N en in Het ïwiske, Zwartkopmeeuw aan de Dugerdammergouw 7 juli'00,

Halsbandparkiet met 3 jongen in het Vliegenbos 26 juli '00, 2 Grauwe Franjepoten in de Kinsel 4 sept. '00, Dodaars met

2 jongen in het Una-meertje bij de VijÍhoek nog 23 sept.'00, Visarend in het Ballastbos Muiden 7 okt.'00 en

Grote Zilverreiger aan de Bloemendalergouw WateÍland-Oost I 4 okt. '00.

Wm Teilouu (Heensrcde) zond foto's van:

- gestrande Tuimelaar Tursiops truncatus bij Muiderbog, 16 iuni 1913 (uit De Prins, 6 juni l9l4) en van

- Bruinvis Phocoena phocoena, gevangen in het If, 1930 (uit M. de Roever, Ach lieve tijd nr. 13 p. 296).

Van beide soortea is dit het derde en definitief laatste geval in de regio.

II. Milieuberichten ovï de regio

Attsterilans milieu (Milieucentrum.{dam) lle jrg. nr.5, dec. 1999; l2e jrg, nrs. I en 2, maart en mei 2fi)0.

- Sloterpark bedreigd door oprukkende verstedelijking. Stadsdeel wil 465 bomen kappen t.b.v. een

strandvolleybalcentrum.

- VolgermeergiÍbelt op de eco-toer. In 2006 moet de Volgermeer(gif)polder omgetoverd zijn tot moerasveengebied.

E. Fol*+Meer groen,maar minder natuur in de stad.Àmsterdams Stadsblad2g dec.L»g.
Interview met de ÀdamseVleermuizendeskundige Floor van derVliet'

È. &kfta Wethouder Gmndel Investeren in kwaliteit van het groen.

In vier jaar is 80 miljoen besóikbaar voor stedelijk groen. Maar helaas: "Hier is geen plaats voor toPnatuur".

D. Krajenbrinlcl\invan Amsterdam staat ondet druk. Amsterdams Stadsblad 6 dec. 2000 p. 3.

Over de Iandschapsvisie Waterland van Stadsdeel Noord, provincie en watetsc.happen. De Burkmeer, Belmermesr en

Blijlcneer moeten in moerasgebied worden omgezet. Het laatste is nu een belangrijk weidevogelgebied.

Suit en Groen (DrerstRuimtelijke Ordening Amsrcrdam), jaargang 3, nrs. 1-3 (febr./mei/dec.200).

- nr. 1: F. Flaaijen, Àmsterdam-Noord. De Sroene toP van Amsterdam.

- nr. 2: H. Vermeulen, Agenda Groen. De ontwikkeling van nieuw groenbeleid.

- nr. 3: W. Tenner & S. facobs, Een groene omgeving voor een vitale stad.

Stuurgroep NatuumntwiLilcclingsfonils llmeer,Yootgangxapportage 1999. ÈIaarlern, okL 2000.

De zes geplande natuurontwikkelingsprojecten vooÍzien niet in compensatie voor de dreigende rcloorgnng van de

vogelkolonies van meeuwm, st€rns en plevieren op Itburg. De VWGA heeft daarom en 7e natuurontwikkelingsproject

voorgesteld: 'Thijsse's vogeleiland', als broedgelegenheid voor kustbroedvogels'

III. Ontuangen regionale vogeltijàschrtften

Boomblail(lnstuutvooÍ Bos- €Í! Natuurcnderzoek IBN-DLO) jrg. l1 nr'6, 12e jrg.nrs. l-6.
I l/6: Bespreking van Atlas van Europese Zoogdieren (Mitchell-Jones e'a', Adas of European Mammals) .

l2ll: Mogelijkheid opvanggebieden ganzen onderzoót. Ganzen worden verstoord en gestuurd naar rustgebieden.

- OostvaaÍdersplassen klaar voor Wisent Groei van kuddes Edelherten, Konikspaarden en Heckunderen zal zich

stabiliseren,

- Naótzwaluwen op ha landgoed De UtÍecht (2, n HilyaÍenbeek). Inrcressant rapport van Dick Ionkers' zijn laatste

voorAlterra.
l2l3: Wegverliàting en natuuÍ. Grutto prefeteert donker'

1214: Vissers en vogels concureren in Waddenzee. Onderzoek door Bruno Ens.

1 2/5: Maatsóappelijke betrokkenheid bij natuur onderzocht onder versóillende groepen. Vooral jagers en leden van

vogehuerkgroepen voelen zich sterk betrokken bij het beheer van de natuur in hun eigen omgeving.

Blaadle (XN}ïV Amsterdam) I9e jrg. nrs. 2,3 en 4;20e jrg. ms. 1,2 en 3'

l9l3: Braakbalonderzoek van Ransuilen in het Gaasperplaspark 1997: o.a. Aardmuis en Noordse Woelmuis, nieuw voor

Zuid-Oost.
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-Vlaamse Gaai baltsend in Bilderdijkplantsoen, 24 april 2000.

- Deel Amsterdamse Bos aangewezen als Bosreservaat.

- Inventarisatie Klarenbeek en Hoge Dijk 2 p. Naótegaal, 3 p. Blauwbors! 1 p. Buizerd, I p. Rietzanger.

l9l4: Bespreking van'Champignons in de fordaan'van Rob Chrispijn.

- Over het Flevopark en Houtduiven. tn Adam zouden 5.000-10.0ffi p. broeden.

- Mussen in een buitenwijk" Mussen zijn schuwer geworden, en ondervinden concurreltie van duiven.

- Waarnemingen. Diemerzeedijkinventarisatie 1999: 3 p. Kleine en 3 p. Bontbekplevier, 600-700 p. Visdid, 2 p. Kl.
MantelmeeuwVondst juv Havik 26-7-99 op KattenbuÍg (in ZMA).2 Grote Gele Kwik op dakJodenbreestraat25, nov.-
jan.

20/1: Grote Bonte Spechten kunnen wel pinda's doppen. De allerlaatste vogelbijdrage van )ohn Reijnders (1929-200),

-Waarnemingen: Bonte Strandloper in de Maasstraat (?), 15 nov. 1999.Vondstvan Zwartkop, I dec, 1999 Àdam-ZO.

H. van Hamers,elà, Natuur in de Baarsjes.'A leafirarbler in Amsterdam!'. Het I6mpas (wijkkrant voor de Admiralen- &
Pos§esbuurt), febr. 2000.

Over de waameming door een Finse vogelaar van een Humes Bladloning in het Rembrandtpar\ half jan. 2(X)0.

De Duinstag (Yogelclub Katwijk) l4e jrg. nr. 3, 1999

- Ioofzangers in de zeereep: Pallas'Boszanger 16 okt en Humes Blako 8 nov. 1999, resp. 5e en 2e voor l(atwijk.

- Kuifleeuwerik uitgestorven. In 1999 geen enkel paartje op de Boulevard van Katwijlc

De Duinstag (Yogelclub lGrwijk) l5e jrg. nr. l, 2000.

- De Tapuit in Berkheide sinds 1990. Aftrame van 50 p. in 1990 naar I p. in f99.
-Vroeg Futennes! 13 febr.2000 t€ Riinsoerrer: I ei, 15 febr.2 eieren.

- faarverslag ringbaan 'De Beer' 1998. Deze ringbaan moet verdwijnen.

- Veldwaamerningen. Grauwe Pijlstorrrwogel 3 dec. 1999, 2 late Middelste Iagers 5 en 29 dec.

De Duinstag (Yogek\b Katwijk) l5e jrg. nr. 2, 2fiX).

- Mogelijke Balkankwikstaart op het Wanweld, 7 mei 2000.

- Uit een oud dagboeL vangst Watenietzanger, Wassenaarse Slag t7 aug. 2fi)0. E«ste gwal mr Katwijlc

- krvortarisatie zuidelijk IGtwijk I 999. Ituifleeuwerik nog waarschijnlijk broeÀogel
Veldwaamemingen. Foto van vr, Sperwer en jongen op nest achter liopeninstituut Amsterdam, juni 2000.

Grauwe Gans broedt in Berkheide (foto van €x. met pulli, mei 199). Griel bij Trafohuisje in Berkheide,6 aug. 2000 (zie

foto's op sirc Teus tuijendijk).

Ficeiluh (Twerrlur Vogelwerkgroep) jrg. 28 nr.4, dec. 1999.

- Fenologie l99.Vroege aankomstenvan Scholekster, BonteMieg (24-3), Bosrietzanger (17-4) en Nachtzwaluw (7-5).

- Iwentse simultaantrektelling, 16 okr 1999. Ruim 15.000 Houtduirrcn over telpost Aamsveen, Totaal 830 Buizerds.

Ficedula (Two;itrr. Vogelwerkgroep) j rg. 29 nr. I , april 20(X). Special: Weidevogels en steltlopers in Twente.

Scholelater vestigde zich voor het eerst in 1940, nu broedend in 97% van alle Twentse atlasblokken (517 p.). Van de

Kievit zijn >4300 p. geteld. Nog 15-20 p. Watersnip. Er broeden nog 400-600 p. Gruttds in mn. NW-ïwente (omg.

Vriezenveen). Het aantal broedende Wulpen wordt geschat op 250-500, en van de Tureluur zijn er 50-80 p. De stand van
de Kruartel is in magere jaren 15-30 p. en in een gemiddeld jaar 50- 125 p. Van de Veldleeuwerík worden 400-625 p.
gesóat,
Op 20 april 1997 werden 12 Ifslandse Grutto's bij Markelo gezien (verste binnenland-waarneming), Soort trekt door in
het rivierengebied.

F icedula (Tw entlrc Vo gelwerkgroep) j r g. 29 nr. 2, jnli 2OOO.

- Najaarstrek over telpost Aamsveen 1994- 1999. 38.500 Houtduiven in 1999, beste jaar na 1994:54,400.

- Waarnemingen. Blauwe Kiekenslaapplaats van max. 20 ex. Engbertsdijksrenen (6-2). Grauwe Kiek op 2 april in
Haaksbergerveen.

Ficzdula ('lwentsr, Vogelwerkgroep) jrg. 29 nr. 3, sept. 2000.

- De Nachtzwaluw op de Sallandse Heuvelrug in 2000. Verdrievoudiging sinds begin jaren '90 door uitbreiding hei en

beheersmaatregelen voor lbrhoen: 38 p.

De Gierzwaluw jaa rgang la 38
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- De Ooiev"aars van losser in 1999. ïbrugkeer van mannetje op 30 dec., 2e er 18 maaÍt. Op 12 mei is er een jong,

uiteindelijk 3. Na 7l dagen vlogen ze uit, op 22 juli.28 augustus zijn het w. en dejongen op trek gegaan.

- Gierzwaluwtelling 1999. In 20 plaatsen in Twente werden 2800 broedparen geteld in bijna 100 kolonies. Enschede telt
bijna 1000 p.

- Waarnemingen in Twente. Medio aug. 2000 een tot op 20 m. benaderbare lufferkraanvogel.

Ficedula (TvrentseVogelwerkgroep) j rg. 29 nr. 4, dec. 2000.

- Telpost Aamsveen, najaar 2000. Bijna 30.000 Houtduiven trokken door, het op 1 na hoogste aantal van de afgelopen

5 jaar.

- Gierzwaluwtelling in Twente, juniljuli 2000. Worden al 9 jaar geteld, maar onderlinge vergelijking is lastig.

- Waarnemingen in Twente. Op 2l nov. 250 Kraanvogels pleisterend in de Engbertsdijlcvenen.

FiÍrs (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg. 35 nr. 3, okt. 1999.

- Broedvogelinventarisaties van landgoed Elswout 1960-1998. Afirame van struweelvogels t.g,u vegetatie-ontwikkeling.
Max. 66 soorten broedvogels injaren'80.

- Zeetrek-records Bloemendaal aan Zee, Drie records dateren van 16 sept. 194: 52 Noordse Pijlen, 235 Kl. fagers,
953 Noordse Stormvogels. 9 soorten steldopers pieken tussen 28 april en 1 I mei, 3 soorten tijdens vorsEushes.

- Vogelwaarnemingen in Z-Kennemerland, mei-aug. 1999: op 22 mei een Griel in de IGnnemerduinor; 3 juv. Grauwe
Franjepoten in ha Kennemermeer,3e week aug.

Firis (Vogelwerkgroep Zuid-IGnnemerland) jrg. 35 nr.4, dec. 1999.

- Inventarisatie landgoed Meer en Berg/Prov. Ziekenhuis Bloemendaal 199. 53 soorten broeden.

-lVatet- errroofirogel-midwintertelling 1999. 163 Drieteenstrandlopen,ruimdehelftminderdanin 1998.

- Winrcrfenologie 1998- 1999. Juliwaamemingen van Drieteenstrandloper en Steenloper.

- Broedvogelinvenarimtie landgoed Beecl«estijn in 1999. 34 soorten broedden. ïbrugval van Spreeuw en IGuw. I p.

BuizeÍd.

- Regiolijsters. Hans Groot leidt met 289 soorten de top-vijftim van regionale mortmjagers.

- Vogehraarnemingen in Z-IGnnernerland, aug.-nov. 199. Totaal 300 Watenallen gevangen in de lGmemerduinen.
Op 10 okt 5 Witbandkruisbekken in de Amsterdamse Waterleidingduinen (A. Steenrrcorden).

Firis (Vogelwerkgroep Zuid-IGnnemerland) jrg. 36 nr. 1, april 2000.

- Broedvogelinventarisatiesrran het Opeduchuheater Bloemendaal.39 soorten broedvogel+ w.o.Wielmal m
Appelvink.

- Inventarisatie van het Noorderbos.

- InventaÍisatie van de landgoederen Schoonenberg en Hoogergeest te Velsen. 43 soorten broedvogels w.o. Havik.

-Voorjaarstrek Bloemendaal aan Zee, 1995-1999. Resultaten n 325 uur tellen: 13.400 Rosse Grutto's en

ruim 14.000 Dwergmeeuwen.

- Broedende meeuweÍr en sterns in de IJmond, 1995-1999. Toename Kleine Mantelmeeulrr tot 1200 p.

- Zomerfenologie 1999. Boomvalk op 18 maart bij de Batterij te Halfireg.

Fitis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) jrg. 36 nr. 2,2000.

- Ziótbare landtrelgnajaar 1999.75% van de Gierzwaluwen is doorgetrokken vóór 18 juli.Voor Kramsvogel is dat

medio nov.

- Broedgeval van Sijs in Middenduin, juni 1998. Op 16 juni 3 bedelende jongen gezien.

- Big Day in Kennemerland 2000. Nieuw teamrecord gevestigd: 140 soorten (totaal werden 153 soorten waargenomen),

- Vogelwaarnemingen in Z-IGnnemerland. Ameritaanse Wintertaling bij Spaamdam,4 mei. Baltsende en zingende

Kleine Barmsijzen in de Kennemerduinen.

Fites (Vogelwerkgroep Zuid-IGnnemerland) jrg. 36 nr. 3,2000.

- Herkenning van Vaaltjes & Stovjes. Het Vaal Stormvogeltje versóijnt vooral in sept.-okt., het Stormvogel§e ook nog in
nov.-dec. De laatste heeft een korte armvleugel en meer afgeronde hand. Artikel bespreekt ookWilsons & Bulwers

Stormvogel,

- Regiolijsters. Arnoud mn den Berg voert de Z-Kennemerland top-22 aan. Wie is eigenlijk Toplijster in Groot-
AÍnsterdam?

39 DeGietmtaluw jaargang ro nt. rt4, ÍebÍurÍi 2ool
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- Najaarstrek van Waterral door de kuststreek van Kennemerland. Medio okt. 1999 140 erc gevangen'

- Zeetrek langs Bloemendaal aanZne in najaar 1995-1999, Groep van 50 KleineAlken op 16 nov. 1995.

De Graspiqer (Sarnorwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), l9e jrg' 1999 nr. 3.

- Iagers in de Ned- kustwateren. l0% van de wereldpopulatie van Grote fager verblijft in najaar €n winter in het Ned. deel

van de Z. Noordzee. Kleine sr Middelste fager trekken snel door.

- De SteeÍruil in Noord-Holland. Sleóts 85-140 broedparen, 10ó van de landelijke populatie. Oostelijk W. Friesland is

topgebied.

- Rotganzen op Wieringen. Sterk achteruitgegaar na verdwijnen zeegras in jaror dertig. Medio jaren I 990 verbleven er

van ok.-mei weer bijna f000 Rotganzen, het drievoudige van de aantallen in de jaren negentienzeventig.

De Graspiqer (Samenwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), l9e jrg. 1999 nr. 4.

- De Kleine Barmsijs op lbxel, terug naat afi Bijna 90 paar rond 1980, medio jaren negartig 15 p., nu wijwel verdwenen.

- Onderzoek Grauwe Ganzen in Waterland. 194 broedparen in Waterland-Oost ( 1999) en 152 nesten bij de Vijfhoek.

Dus 350 paar in de regio.

Voedsel van Havik in Amsterdamse Waterleidingduinen. Hier nu I I p., bijna 2 p. per lfi) ha. bos. 54 soorten prooien,

met name Konijn en middelgrote vogelsoorten (duiven, kraai-aótigen' Kramsvogel).

Interessante waamemingen juli-okt. 1999. Iammergier over de Bol, Torel 25 juli 1999. 29 laàst€rns bij 't Zand in aug.

De Gnspieper (Sarnenwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), 20e jrg. 2000 nr. 1-2.

- Broedvogels van de Schoorlse duinen. Nog 3 p. Nachtzwaluwen in 1999.4 p. Ikuisbek in 1994.

-Tien jaar zwanen en ganzen in deWeringermeer.Vervolg op qanzenrapportvanWolfskeel &Brouwer (1990).

- De Kerkuil in Noord-Holland. In topjar 1999 39 paren. De soort broedt op 3 plaaren in West-Waterland en bij

Weesp.

-Waamemingen nov. 1999-maart 2000, 2e gev-al van Amerikaar»eWintertaling op ltxel eind nov.-begin dec. 2e week jan.

2000 een Kleine Burgemeest€r kort ter plaatse aan de ringvaart WateÍgaafsmeer. Ameril.aanse Smient van 9 febr.-

9 maartin de Ouderkerkaplas.

De Graspieper (Samenwerkende Vogelorganisaties Noord-Holland), 20e jrg. 2000 nr. 3.

- Vogels van Pampus, Zo'n 60 broedgevallen van 14 soorten broedvogels, 2 p. ïuinfluiter en 14 p. Boerenzwaluw, 6 p.

I&alaend.

De Grawve Gans (Vogel- en Natuurwaót Zuid-Flevoland) jrg. 16 nr. l, maaÍt 2000,
* Broedvogels in Flevoland 1999.40 p. Roerdomp,65 p. Bruine Kiek, 5 p. Grauwe Kiek,4 p. Blauwe Kie\ 6 p.

Kwartelkoning. I p. Suand-, 27 p. Kleine en 23 p. Bontbe§levieren. 39 p. IGrkuil. Mogelijk 2 p. Kuifleeuwedk, 13 p.

Grote Karekieg 19 p. Buidelmees (m.n. DrontermeeÍ), 3 p. Grauwe Klauwier, I p. Raaf,2 p. Roodmus.

-Avifauna Z. Flevoland,nov. 1999-febr.20fi).8Iachsrcrns orrcrAlnere Muziekwijh 2l aug. 1999.Vaal Stofe in Ielptad,
7 nov. In winter l999l2C[,O 1 volwassen en 1 onvolw. Zeearend in de OVP.

De Grauwe Gans (Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 16 nr. 2, juli 2000.

- Kerkuil in Flevoland, 1999. 39 eerste broedsels, plus 2 tweede broedsels; totaal 159 iongen (3.9 jong per btoedsel).

Andere Kerkuilregiot hadden de volgende aantallen broedparen: Friesland ,108, Drenthe 253 en N-Brabant 185.

- Bjngverclag Kromslootpark, 1999. 34 14 vogels geringd van 52 soorten.

- Avifauna Z. Flevoland maart-juni 2000. Dwergarend in de OVP, half mei-half juni. Claim van Giervallq I 3 maart. E€n

Sneeuwuil verbleef in de OVP van 8- 19 maart. Waameming van Woestijnvink in juni.

De Grauwe Gans (Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland) jrg. 16 nr. 3, najaar 2000.

- 6 jaar broedvogelinventarisatie kpelaarsplassen, Het betreft slechts 2 plots. Mar 36 soorten broedvogelo

w.o. Roodmus.

-Arendbuizerd aan de Praamweg,5-10 sept.2000. ïweede geval voor Nederland, eerste zekere sedert 1905.

- Avifauna Zuid-Flevoland juli-sept. 2000. Dwergarend begin juli en begin aug. OVP. Al 17 Kraanvogels op 8 aug.

Op 24 aug. em Steppekievit bij Zeewolde. Op 9 en l0 sept. een Bonapartes Strandloper op de dijk naar Enkhuizen.

Tweede week aug. 2 Gestreepte Strandlopers in de OVP. Alpengierzwaluw t e decade juli langs de Oostvaardersdijk.

Eind juli een WatenietzangeÍ aldaaÍ.
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DeGmuweGorc (Aviàuna Groningen) jrg.27 nr.4, ja*2ffi0.
- Groningse Slechtvalken prefereren Kraaiennest boven nestkast. In 1998-99 pas de eerste broedgevallen in Groningen
sinds een op Rottum, 1930, Vrouwtje broedde al op 23 maar! op 7 mei werden 4 jongen aangetroffen, wv. 2 dood door
vocht en onderkoeling en 2 ca. 6 dagen oud. Thssen 5-13 juni vlogm deze jongen, 2 vrouwtjes, uit,

- Geringde vogels in Groningen. Vondst van dode Noordse Stormvogel in lauwersoog, geringd op Fair Isle.

- Waamemingen juli-sept 1999: o.m. Kl. Gedootruiter 2e week aug. in lauwersmeer en Blonde Ruiter 16-8 in
Eemshavor. Op Rottum begin sept. een Kleine Spowogel nieuwe soort voor Groningm. De Dwergst€rn nam af van I tot
2-op.

De Grauwe Gors (Av'tfauna Groningen) jrg.28 nr. l,2000.

- Kustbroedvogels van Groningen 1997- 1998. Kleine Plevier stabiel op gem. 36 p., toename van Bontbek tot 39 p,;

de I 5 p. Strandplwieren in Groningen vormen 2096 van de Waddenpopulatie. Er broedden 90- 1 30 p. Noordse Stems,

m.n. in de fulianapolder.

- Broedsucces roofrogels in Groningen (1997- 1999). Schaars zijn Wespendief (Westerwolde), Blauwe Kiek
(Rottumercog) en Boomvalk (ca. l0 ofmeer p.). Stabiel broedsucces, behalve bij muizenjagers Buizerd en Torenvalk.

- Waarnemingen. 2 Witbandl«uisbekken op 12 okt. 1999 overvl Eemshaven, nieuw voor Groningen.

De Grawte Gors (Àviàuna Groningen) jrg. 28 nr. 2, juli 2000.

- ïellingen wadvogels aan de Noordkust, bij Ruidhom.

- Geringde vogels in Groningen. Een Groningse Bruine Kiek teruggemeld uit Marrakech, Marokko op 2688 km. van
de tingplaats. Een Appelvink uit Noomegen en 2 oostelijke Koolmezen.

- Broedvogels van het Iauwersmeer 1999.4 p. Grauwe Kiek. Steltkluut en Bl. Kiek voor het eerst broedend vastgesteld.

Ook broedde Dwergmeeuw.

- Waarnerningen. Nog 2 p. Kuifleeuwerik in Groningen-stad. Fluitzwaan voor 3e winter in de Veenkolonieën nabij

Eexterzandvoort.

De Grawve Gors (Avifauna Groningen) iÍ9. 28 il. 3, okt. 20m.

- Nestwaamemingen van Kwartelkoning bij Winschoten. Nestvondst op 15 juni: 7 eieren (gelegd in le week juni)
kwamen uit ca. 25 juni. Gepaarde manne$es roepen niet meer, broedvogels lijken dus verdwenen. Iaatroepende ex. zijn
ongepaard.

- Btoedseizoen en nestbouw van Geelgors. Eerste legsel eind apriUbegin mei. De soot heeft 2-3

broedsels per jaar.

- Waarnemingen, ïbtaal 38 p. Grauwe Kiek (Oost-Gr. 31 p.,Iauwersmeer 7 p.). 13 BijeneteÍs tussen Oudeschip en

Nooitgedacht, Groningen.

- Geringde vogels in Groningen. Een in juli I98l in de Iauwersmeer geringde lcpelaar in 1999-2000 teruggezien op
de Banc d'Arguin, Maureanië.

De Grcenbewtsa Amsterdammer (lYN Amsterdam) l9e jrg. m.4, dec. 1999 en20e jrg,nrs. 1 en 2, maart en meiljrmi
2000.

l9l4: PEN-eiland wordt Diemer VijÍhoek. Overdracht van beheer aan Staatsbosbeheer. Ideeën voor inrichting staan nog

ter discussie.

20/2: In memoriam lohn Reijnders (1929-2000).

De Groenbewuste Amsterdammer (I\IN Amstodam) l9e jrg. nr. 4, dec. 1999 en 20e jrg. nr. 2, meíjuni 2(X)0.

DeGroane hgge (IMII Amstelveen) 16e jrg. nr. I, maart 2000.

- Waarnemingen. 3 Pestrogels op 12113 nov. 1999 aan de Fideliolaan, Amsteheen. Op 6 dec. Bo§es en Houtsnippen aan

de Poel. Claim van Glanskop in tuin. Op 7 febr. Goudvinken en Appelvink in Thijssepark.

De Groene hgge (IVlrI Amstelveen) 16e jrg. nr. 2, juni 2000.

- InventaÍisatie Amstelveense Po€I. 40 soorten broedden, w.o. Dodaars, Buizerd, tlavik en Sperwer, alsook 7 p. Matkop.

De Reft, r.h ile Grutbr (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) jrg. 23 nr.4, dec. 1999.

- Oevezwaluwen in Het ï,viske 1999. In de kunstwand broedden 100 paartjes.

- Gierzwaluwen in de Zmnstreelc In 1996 schatte men 62O-79O paar.
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- Huiszwaluwen in de Zaanstreek 1999. Al twee jaar stabiel op 200 paren.

- Uitstekend broedseizoen van Keizerarend in O. Slowakije. Tussen 1994- 1999 nam het aantal nesten toe van 15 naar 20.

In 1999 vlogen van 15 succesvolle paren 30 jongen uit. De totale populatie in de WP wordt geschat op 600-800 p.

De Kefi t'.h. de Grutter (Vogelbeschermingswacht Zanstreek) jrg. 24 nr. 1, maaÍt 2000.

- Broedvogelinventarisatie in de Zaansteek 1998, Grutto: 535 p.,9 p. Roerdomp, I p. Blauwe Kiekendief.

- Het leefgebied van Nijlganzen in Noord-Holland. In Waterland & Zaanstreek ca. 56 p., in Amstelland ca. 16 p.

- Steenarenden in Zuid-Zweden. Er broedden in 1999 5 p. in Skàne; 9 jongen vlogen uit.

- Waarnoningen. Kleine influx van 16 Peswogels en 1 Kui&nees le helft nov., I Visarend begin jan,

De Reft, v.h. ile Guffer (Vogelbeschermingswaàt 7ao'stree§ jrg. 24 nr. 2,iuni 2000.

- Verslag Agrarisch NatuuÍbeheeÍ Waterland. 24% toename van nestvondsten; 68 p. Kievit per km2, totaal 11400 op

6500 ha.

De Kefí v.h. ile GruÍrer (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) jrg. 24 nr. 3, sepr 2000.

- ln memoriam lo van Dijk (1913-2000).Van oorsprongAdamse vogelfilmer (>1959 woonaótigte Oostzaan) was

bewiend met Fortielje en Strijbos. Hij frknde dieren in Artis en vogels in de Zaanstreels in de duinen en het
Naardermeer.

- Wegwijs. Ujst van vogelgebieden en veldnamen in de Zaanstreelc

- Werkgroep Gierzwaluwen Zaanstreek, Videomonitoring van nest. Aankomst op nest 25 april, l0 mei le ei.

De 3 eieren kwamen niet uit
- De Kuifleeuwerik is bijna verdwenen (uit ïbouw 10-5-2000). Ook uit de kustplaatsen is hij rrcrtrokken.

- Zwet en Merken 1935-20fi). Over 70 jaar vogelleven in het Wormer- en lisperveld. Hier filmde Nol Binsbergen

nog Kemphanen.

De KeÍt v.h. ile Grurer (Vogelbescherming;swacht Z-aalastrer,k) bE 24 nr. 4, dec. 20fi).

- Behoud Noorder If-plas niet zeker. Gebied met rrcel eendacàtigen, w.o. zaatbekken, alsook futen en duikers.

De Keine Ak (VtNc Almaar e.o.) jrg. I 7 nr. 4, febr. 20fr).

- Huisspitsrnuis als stapelvoedsel van IGrkuiL Vormt de favoriete prooi in N-Holland. IGrkuil volgt de uitbreiding vm
dezemuis,

- De Huisarraluw in de regio Alknaar. l0% achrcrgang to.v. 1995, 40% sedert medio jaren '80.

- Waarnemingen juli-sept. 199. Iammergier bij Warmenhuizen,25 juli 1999 (idem op Teral). Bergfluiter te

Heerhugowaard,30 sept

DeKeineAlk('VING Almaar e.o.) jrg. 18 nr. l, april2000.

- Voedsel yan Bosuilen rond Bergen. 709o Bosmuizen en Bosspitsrnuizen,TVo vogels.

- Voorlopige resuhaten broedvogelatlas. Kleinst Waterhoen gà. in Kleimeer 1998. 6-7 p. Havik in Bergerduinan. l0 p.

Kleine Barmsijs.

- Blonde Ruiter achter de Putten, 15 okr 1999 (13e voor Nederland en 5e voor N-Holland).

- Waarnemingen najaar I 999. Een Pallas' Boszanger eind okt. in de duinen van Six. tang verbleef een juv. Roze Spreeuw

te Camperduin 7 okt-13 nou

De Keine Alk (YWGÀmaar e.o.) jrg. 18 nr. 2, juli 2000.

- Blauwe Reigerkolonies in de regio Alkrnaar. Ca 270-300 p., 60% van de stand medio iaren 70.

- Geringde IJslandse Grutto bij De Putten. Groeiende populatie (Ifsland, Lofot€n, Vesteralen Noorwegen), in
toeremende mate in Noord-Holland in voorjaar.

- Waarnemingen jan.-maart 2000. Nov.-jan. owrwinterende Visarend bij Het IGrkemeertje (loco?). Begin jan. een

Ross'Meeuw en eind maart een Kleine aan de Hondsbossche.

De l(bine Alk (YWG Almaar e.o.) jrg. I 8 nr.

- Ralreiger in Egmond-Binnen, 8 juni 2000.

D822,3:243).

- IJsvogel broedde voor 2e jaar in de

- Waamemingen april-juni 2000.

2000.

verbleefeen dag lang in een tuinvijver aan de Doelen (foto, en 2e rn

Het paar bracht van maart tot aug. 2 broedsels groot.

april in de Sóoorlse duinen, Spaanse Mus te Camperduin, 13 mei.
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De Kothaan (VWG Het Gooi en omstreken) jrg. 33 m. 5, dec. 1999.

- 3 Gestreepte Strandlopers in baggerdepot Naardemeer, 18-29 sept. 1999. Pas 2e gwal voor Het Gooi. Totaal 7 in
Nederland t.g,u tropische cycloon?

- Broedende lJwogels terug in Gooi- en Vechtstreek 4-5 p.Er zijn22broedwanden aangelegd voor de soort. In het

topjaar 1995 broedden 21 p. in HetGooi.

- Huismaluwen in Het Gooi. In 1998 1040 en in 1999 1090 p. geteld.25-3OVo daawanbroedt in Muiden/Muiderberg.

- Oeverzwaluwen in Het Gooi. 260 p., w.v. zo'n 80 in een kmstwand aan de Oostdijk bij Naarden.

- Veldwaamemingen, Buidelmees mogelijk broedgeval bij Holl. Brug. Baardgrasmus 3 juni 1999 Hilversum; Woudaapje

bij Kortenhoef 24 juni 199.

De Korhaan (VWG Het Gooi en omstrelcn) jrg. 34 m. 1 , maart 20(D.

-Veldwaarnemingen.Op lTok.eenWtoogeendteAnkeveen.IateVisarenden: I op 17nov. 1999,2ex.op 17 jan,2000

Naardermeer. Een w. Bonte ïhpuit rc Huizen,25 okt. 1999. Nieuwe soort voor Het Gooi (7e voor Nederland).

De I6rhoot (VWG Het Gooi en omstreken) jrg. 34 ru. 2, mei 2000.

- Roze Spreeuw in Weesp, 30 april tot 2 mei 1999.

- Hop bij de VijÍhoek, 3 april I 999.

- Broedvogelinventarisatie vestingwerken Naarden.2 p. Goudvink,4 p. Glanskop.

DeKorhaan (VWG Het Gooi en omstreken)jrg.3a nr.3, juli 2000.

- Rode Rotslijstq nieuw voor Het Gooi, 4 mei 1999 te Blaricum. Vijfde geval voor Nederland (w.v. vier sinds 1994).

-Veldwaamemingar. Op 5 mei een Poelruiter, op 10 mei 1999 een Gestreepte Strandloper in de Hilversumse

BoEnmmt.

De Kruisbek (Yogelwacht Utrech$ jrg, 42 nr. 5, nov. 199.

- OverWitte Gierralken. Overzichtsartikel n.a.v. de vogel op Schiermonnikoog eind maart 1998.

De Kruisbek (YogelwachtUtrecht) jrg. 43 ru. I, febr. 2fiX).

- De parkbossen van Oud- en Nieuw-Amelisweerd- ïbtaal 76 soorten broedvogels, w.o. Wespendid en Ifwogel.

De.tr?nisEek (Vogelwacht Utreót) jrg. 43 nr. 2, april 2ffi0.

- Zeldzame broedvogels en kolonievogels in de provincie Utreót in 1998. In de Botshol was voor het eerst rea een

teÍritorium van Woudaapje, ln de Vinkeveense plassen 63 p. Krooneenden, plus in de Botshol nog 13 p. Er broedden

daar ook 98 p. Àalscholvers.

De Kruisbek (Yogelwacht Utreót) jrg. 43 nr. 3, juni 2000.

- Zingende Ilsgors in lopik, 12-16 juni 1999. Er zijn twee andere zangwaarnaningen elders, beide in mei (1985 en 1999).

-Vogels van de gemeente Maarssen.4 p. Purperreiger en 2 p. Woudaapje (1998). Raaf en Kuifleeuwerik broeden niet

meer.

- Veldwaarnemingen. Humes Bladkoning op 5 maart (nieuw voor prov. Utrecht); Slangenarend medio april over

De Meern. In de Steenwaard eind april een Baltische Mantelmeeuw en een ïbrekruiter daar op 5 mei.

DeKruisb*(YogelwachtUtredrt) jrg.43 nr. 5, dec 2000.

- Rode en Zwarte Wouwen in het voorjaar van 199. Resp. 14 tussen 18 maart en I juni, en l0 ex. 24 april-I5 mei. In een

normaal voorjaar trekken 3fi) Rode en I 50 Zwarte wouwen door Nederland.

- Veldwaarnemingen aug.-sept. 2000. Baltisóe Mantelmeeuw bij Meuten, 4 aug. Op 12 aug.7 Txarte Ooievaars oner

Nieuwcr ter Aa. Op 20 aug. 3 Duinpiepers bij Culemborg. Lichte fase Dwergarord op 18 sept. over trekrclpost

Noordhout.

De Kruisbek (Yogeh^,acht Uuecht) irg. 43 ru. 4, sept 2000.

- Vogels in Houten. Op 29 april een Baltische Mantelmeeuw in de Steenwaard (met beschrijving), Op 5 mei een

Terelruiter en op 2l mei een Roodstuitzwaluw (tekeningen Bram Rijksen).

- Veldwaarnemingen. 3 roepende Woudaapjes bij Tienhoven, 3 juli. Dwergarend bij Rhenen in eerste week juli. Eind juni
een Roodkopklauwier, en een Klein Waterhoen gehoord in de Amerongse bovenpolder.

43 DeGiermtaluw jaargang ,8 nt. ,14. Íebruari 2ool
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Meerlaet (Nttuttr en Milieufederatie Wierhaven) nr. 4, jrg. 1999.

- Lijst van vogels op Wieringen 1947-1948 (151soorten). Grauwe Kiekendief broedde in Wieringermeer.

- Samenvatting van lezingen, gehouden op de SOVON-dag in Amersfoort, naj aar 1999.

- Het geluid van de v/inter. P.C. MeiieÍ herhaalde excursie van okt 1964 in Àdam 30 jaar later op dezelfde datum.

- Ringvondst van le jaars Kleine fager, geringd in Finmarken, Noorwegen (2334 l..rn. noordelijka).

Meerkoet (Natur en Milieufederatie Wierhaven) nr. 1, jrg. 2000, april2000.

- faarverslag Ringondermek Voorboezrm 1999.

- Opmerkelijke en nieuwe soorten in het wokgebied, 1999. Rotskruiper 18 okt. en Humes Bladkoning 2e helft nov.
In nov. bijna 50 Peswogels.

Meerlcoer (Natuur en Milieufederatie Wierhaven) m. 3, jrg. 2000, najaar 20fi).

- Tien jaar ganzrn- en zwanentellingen in de Wieringermeer. Max. 370 Kleine Zwanen, 5000-7500 ïbendrarietganzen,
in strenge winters 50-100 WitbuikÍotganzen, en sedert 1995 ZwaÍte Rotgans jaarlijks op Wieringen.

- Waarnerningan 2e kwarraal 2000. Op 5 mei een Breedbekstrandloper en op 7 mei 2000 een ïi:rekruit€Í te Den Oever.
Op 5 juni een Roze Spreeuw.

Meerkoa (Natutn en Milieufederatie Wierhaven) nr. 4, jrg. 20(X), eind 2000.

- Huiszwaluwen in de Wieringermeer e.o. Sleóts 205 paren geteld.

- Iate zwaluwen in de regio Wieringemeer, Er zijn tot eind okt waarnemingen van Gierzrsaluw en Oeverzwaluw
De laatste Boerenzwaluw is van 22 nov.

- Fitissen in het ringonderzoelc Betwijfeldwordt ofze al eind juni aan de trek begimen zoals verondersteld wordt
- \4raarnemingen 3e kwartaal 2000. Poelruiter op 2 juli en Breedbek 13 aug. te Den Oever. Op 25 en 26 juli een
Monnilagier en op 2 aug. eenVale Gier. ïirssen 5 aug. m 1l sept trokken 32 Zwarte Ooieyaars door (w.o. een groep nan
15 er op l8 aug.).20 aug. een Steppenbuizerd-claim.Al op 22 sept een Zeearend in deVoorboezern.

De Mouik (VING Pjjk mn Nijmegen e.o.) jrg.25 nr.2,l99D.
Vakantienummeroverreizen naarlGnya" NieuwZ,eelan4Z. Marokko, Canarirhe eilanden en de FranseAlpan.

De Mourik(VING Prijk van Nijmegen e.o.) jrg.26nr.2,?JJltD

- Topjaar roor Zwarte Ooievaars. Vanaf eind jarar '80 jaarlijla doortreldrcr, dit jaar 9 pleisterend en 8 aan de grond.
Sterke doortrekpiek van Wespendid, op 26 aug. t100 over ïivente en I í) over de Ooijpolder bij Nijmegen.

- ïbpjaar voor Kwartelkoning: 16 roepende er rond Nijmegen.

Nieuwsbrbf SOVON Distria 16 (Brabant-OosQ najaar 1999.

- Purperreiger broedde in het Soerendonkse Goor; 2 jongen. Daar ook I p. Witwangstern (3 eieren, 2 j, opgegeten door
snoek?), en 2 p. Zwartkopmeeuw.

- Andere schaarse broedvogels: 4 p. Ifwogels (Eindhoven, Rosmalen, Oisterwijk), 26 p. Geoorde Fuut, I p. Woudaapje.
Nog 3 p. KuiÍleeuwerik bij Eindhoven. [n Z. Brabant een mogelijk territorium van Hop.

Níetwsbrbf SOVON Dístrict 7 (W*kgroep Avifauna Fleroland) nr. 3, dec. 1999.

- Herstel van de vogelrijkdom in de Veluwe-randmeren. In jan. 1999 1875 Kleine Zwanen geteld (9% van de populatie),
bij lage waterstand. Medio jaren zestig werden hier eens 1600 Krooneenden geteld.

Nieuwsbrbf SOVON District 18 (ZLld-Limburg) febr.2000.

- Eerste landelijke kaartjes van SOVON's broedvogelatlasprojea (Nijlgans, Boomvalk, Gele Kwik, Fluiter).
- Zeldzame broedvogels van Limburg 1997 -1998.1 I p. Kerkuil, 7- 1 I p. Middelste B. Specht, 18-35 p. Grauwe Gors,
20-30 p. Kramsvogel, >40-70 p. Europese Kanarie, 10-50 p. Grote Gele Kwik, >4 p. Ilsvogels, 1 p. Oehoe, 54 p.
Thigaboomkruiper (< I 996).

Nieuwsbrief SOVON District 19 (Zaid,-Holland-Zuid) winter 2000.

- Resultaten 1999. 2 p. Geelpootrneeuwen in Europoort. 7 p. Geoorde Fuut op Oostvoorne. I 140 p. Aalscholvers in het
Breede Water.

Nieuwsbrief SOVON District 12 (Twente) febr. 2000.

- Zeldzame broedvogels in Twente: 13 p. Europese Kanarie, 1 p. Ravor. Mogelijk territorium van Wtgatje bij Denekamp.
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NiewsWSOVON Difiirt 12 (Aehtcrhoek) nr.27 maart 2000.

- In deAóterhoekzijn 5650 Roekennesten geteld (1998). In datjaar bij Ruurlo m brcedgevalvan RodeWouw (2 j.).
In 1999 25 p. Grote Gele Kwilq m.n. rond Winterswijlc 3-4 p. Raven (bij Àmen, Winterswiik). Bii Baróem nog
I territorilrm van Ortolaan.

WAD-Nieuwsbrief (Wokgroep Avifar.rna Drenthe) l2e jrg. nr. 2, maart 2000.

- De Canadese Gans in 199. Drenthe telt ca. 32 territoÍia. Zij hebben gemiddeld 4.2 jongen.

Niawsbrieven SOVON Fryslm Distr'tct 2, april 2000 en okt. 2000.

- Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Friesland in 1999. I p. Roodhalsfr.rut op Schiermonnikoog. Bijna 2100 p.

Aalscholvers in Friesland. 2 p. Kleine Zilverreiger (Tbrschelling, Schier). In heel Friesland nog 10 p. Purperreigas.

Lichte afirame vaÍr kpelaar ook op Friese Waddeneilanden (522 p.). Klein Waterhoen territorium in Rottighe Meente.

59 territoria van Bontbekplevier. Op de Boschplaat 2 territoria van Bonte Strandloper. Ca. 60 p. Kemphaan,

Dwergrneeuwen broedden op de Mokkebank (3 p.) en 2 p. mislukten in de Ezumakeeg, Iauwersmeer; hier ook 1 p.

Steltkluut (4 j.). Nieuw record aan lGrkuilen: 407 Friese broedparen (161 I jongm). In heel Nederland zal de stand nu
I 500 p. bedragen. I p. Grote Mantelmeeuw broedde voor het derde jaar bij Molkwerum. Bij Dongeradeel een kolonie rran

245 p. Noordse Stems. Het aantal Zw. Sterns in Friesland bedraagt niet meer dm 155 p. Sleóts 5 teÍritoria van Grote

Karekiet

- Eerste impressies broedseizoen 2000. 15% afrrame van kpelaar op de Fr. Waddeneilanden, nu 431 p. (driekwart op

Schier en Ttrschelling). 9 p, Steltkluten in het Iauwersmeer. Nog maar 14 p. Velduilen in Friesland, wv. 9 op Terschelling.

2 territoria van Krekelzanger, te Heererveen en opMieland.

Niatusbrief SOVON Distr'a 10 arWerkgroepVogeliwenta*atíe Utrecht,nov.1999.
In de Botsholbroeden al 2 jaar een p. I*pelaars. In deVinkeveense Plassen 70 p. Krooneend,br. I(eine Mantelmeeuw,

Zilvemeeuw en Zwartkopmeeuw. Territoriaal gedrag van 2 Roodhalsfuten. In het Zendergarkgebied (Iopik?) 1 p.

Oeverloper (jongen geringd) en 9 p. KL Plevier. I p. Grauwe Gors bij Iopik 1l p. Naótzwaluwen op de kusderheide.

De Sftor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 18 nr. 5, dec. 1999.

- PJngbaan lGrverskooi. Vangstvan Raddes Boszanger,8 okt 1999. Dit is de 3e voor ïixel Er zijn nu 13 Ned. gevallen.

-Wadrcgelrclling, 12 sepr 199. Bonte Strandlopers hebben hun hoogwatervluchplaats nietmeer op lbxeL

- Broednogels van de Staatsbossetr in 1999, O.m.2 paar ÉIavih 3 p. Boomvalk, 19 p. Houtsnip,6 p. Boomleeuweri\ 9 p.

Zwarte Meeg Fluiter, Ikuisbek en Kleine Barmsijs,

- Dwergsterns op ïbxel (95 p.) en de Razende Bol (5 p.). Voomaamste kolonies bij De Cocl.sdorp (35 p.), in Mokbaai
(22), Slufter (28) en Ottersaat (8). Op de Richel bij Vlieland broedden 40 p.

- Waarnemingen sept-okt. 1999. ïwee nieuwe soolten vooÍ ïbxel 3- 15 ok. Bonrc Thpuit, eind okt. eeÍl StruikÍietzanger.

De Sftor (Vogelwerkgroep Torel) jrg. 19 m. l.
- Ganzen- en zwanentelling, dec. 1999. Zo'n 6500 lbendrarietganzen. Er is uitwiseling met de Wieringermeer.

- Waamemingen nou-dec. l999.Op21nov. 1999 een Amerikaanse Wintertaling in Waalenburg. Een Koningseider O.

van ïtxel.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 19 nr. 2.

- Broedvogeltellingen 1999. Buiten de Staatsbossen nog 3 p. Havik gevonden.

- Waarnemingen jan.-maart 2000. In jan. Ilsduiker in haven Oudeschild. 3 dode Papegaaiduikers, wv. 1 in Mokbaai.

Op 19 maart >500 Uslandse Grutto's. Eetste lrpelaar op 4 febr, over Den Burg.

De Sftor (Vogelwerkgroep Torel) jrg. 19 nr. 3.

- Big Day op Texel, 5 mei 2000. Totaal 123 sooÍten stgest€ld.

- Gezenderde Rosse Grutto's op ï[::rel. 5 daarv-an werden opgepikt in Zweden.

- Wadvogeltelling van 9 april 20fr). In vergelijlring met 20 jaar geleden veel meeÍ Rotganz€Ír (+65%) : ca I I .000.

- Waamemingen april-mei 2000. Kleine Burganeester aóter Oudeschild, half maart-begin mei. Baardgrasrnus

23-24apil,.
8-10 Kraanvogels laatsrc week april-eerste week mei.
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De Skor (Vogelwerkgroep Texel) jrg. 19 nr. 5.

- rr{aarnemingen. Ilalf sept. een juv. Roze Spreeuw. Nog 30 s€pt 2000 2 laóst€Íns in de Slufter. Eerste week okr
5 Bladkoningen. Een Roodkopklauwierrmbleef in okt.Aziatisóe Roboup bij de Slufter ll okt. Eeo Zwarte Zeekoetbij
't Hom§e,24 okt

Slechttalk l{reuwsbriy'(Wer§roep Sleówalk Nederland) jrg.5 nr. 2, dec. 2000.

- Slechwalken-museumbalgen ondermdtt.2l3 daarvan afkomstig uit Scandinavië, I l% uit Midden-Europa.

- Slechwalken in Nordrhein-Wesdalen. 37 p., w.v. 34 op gebouwen. Nabij NRW in Rheinland 20 p.

- Slechtvdken in België. 8 p., vnl. op centrales. KliÍbroeders in de Ardennen bedreigd door Oehoe en kletteraars.

Sleehtvalk Níansbri.y'(Wakgroep Sleàwalk Nederland) jrg.6 u. I, iuli 2000.

- Bro€dÍesultaten Slechtralk in Nederland 20(X). 7 p. waarvan 6 succesvoL 22 uitgevlogen jongen (3 j. per paar).

-Videomonitoring Slechw.alkbroedgeval Nijmegen 1999. Eileg 18-25 maart (4 eieren), uitkomen van 3 jonge vr.26-28
apnl, die uiwliegen 8- 10 juni.

SOVON-Nreuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 12e jrg. nr. 4, dec. 1999.

- Districtsnieuws 1999. In Friesland 3-4 p. Zwartkopmeeuwen. Purperreiger broedend in Soerendonk, N-Br., Woudaapje

bij Budel. LJitbreidingvan Roekin Zuid-Holland-Zuid,2 p. Steltkluten in de HoekscheWaard

- Zeldzame broedvogels in 199.23 Ibrhanen in Salland en 43 p. Nachrzwaluwen. 150 p. Grauwe Klauwier en 4-6 p.

Roodhalsfuut in Drenthe. Max 10 p. Middelsrc B. Specht in Limburg. Voorts broedden Roodgest. Blauwborst (Gr.),

Graszanger (Fr.) en Krekelzanger (Ov.). Baltsnde Icaanvogels in het Fochrcloërveen.

- Mió,yintertelling watervogels, jan. 1999. 29 Kleine en 35 Grote Zilverreigers, 35 Flamingo s (7 Europese )'
150 Ooievaars, I 14 Slechwalken, 66 Bruine Kiek, 63 Witga§es,

- Geen heideveld zonder Klapekster? Over de winterverspreiding van Klapelater in Nederland 1978-1998. Àftame in
de regio,

SOVON-Nizaws (SOVON Vogelonderzoek Nedeiland) l3e jrg. nr. l, maart 2000.

- Kolonievogels 199. Slechts 900 p. kpelaars, lfiX) p. Noordse Sterns op Griend (in 1998: 1300).

- Broedseizoen 1999 in de internationale Waddenree. Bijna 50% achteruitgang Blauwe Kiek op Texel en Ameland.

De Velduil nam af met 30%: in I 999 1 I p. op Ameland, 8 p, op Ibxel. In de Duitse en Deense Waddenzee broedden in
1996 nog 96 p, lachsterns, in 1999 hooguit 27 (w.v. 7 in Den«narken). Er broedden 7800 p. Grote Sterns op Griend
maar 0 op Rottumeroog.In de Ned.Waddenzee broedden in 1999 170 p. Dwagsterns.

SOVON-Níarus (SOVONVogelonderzoek Nedaland) l3e jrg. nr.2, juni 2000.

- Districtsnieuw§. Nieuw N-Hollands broedrecord Blauwe Reigers 2325 p. in 87 kolonies. ln Friesland 5 p.

Dwergnreeuw,2 p. SteltHuut, Kl. Zilrrcrreiger br. op Schiermonnikoog 1999. 4 p. Blauwe Kiekendief, 3 p.

Zwartkopmeeuw en 1 p. Steltkluut. Btoedgeval Rode Wouw bij Ruurlo, 1998 (2 j.). Nog 3 p. Ortolaan in 1998 in de

Achterhoek.

SOyON-Nieays (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 13e jrg. nr. 3, sept 2000.

- Interpretatie van Owerloperwaarnemingen in de bro€dtiid. Territorimcriterium: 2 waamemingen in juni.

- Interviewma de aróivarisvan deVWGÀ door Guus van Duin.

- Opnieuw topjaar voor Kwartelkoningen. Naar schatting 600-650 territoria in 2000. Daarran I $ territoria in het

rivierengebied, 50 in Drenthe en 125 in O. Groningen.

SOVON-Nieuwsbrief Noord-Holland Dl en D2, nov. 1999.

Op het Balgzand broedden in 1996 556 p. Kluten. In dat jaar broedden in N-Holland (errcl. Het Gooi) 26 p. IGrkuil. In
slechts 15 p. Grote Stems,24 p. Noordse Sterns en I 10 p. DweÍgsteÍns. In
p. Roek en 1 p. Kleinst Waterhoen. In 1998 broedden nog 6 p.

- SchaaÍse broedvogels 199: broedgeval

Enkhuizen (3 j.), een nieuwe broedvogel
l p.BlauweKiek

bij Dianen (3 j.). Oerrcrloper broedde in de Vooroorer bij
In de Schoorlse duinen 3 p. Nachtzwaluw en waarsc;hijnlijk
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De Suznbper (YtNG Den Helder) l7e jrg.*. 93, dec. 1999.

- Big Day in de regio Den Helder, 8 mei 1999: I 15 soorten.

- Eerste waamerningen zomergasten.Vroegwaren: Gel«raagde Roodsaart 15 maart, Gierzwaluw op 8 april, Spowogel
29 rpnl
- Eleonora's Valk langs Huisduinen,2 ok. 1999. Geheel zwarte vals beduidend goter dan Boomvalk r. Z.

-Waarnemingenlijst juni/juli l999.Zwafie Ooiqaar langs Huieduinen op l0 juli.

De Steenbper (VING Den Helder) l8e jrg. nr.94, febr.2fi)0.

-Vogels op ge'inundeerde bollenrelden (205 ha.), aug, 1999. Daaronder 6 Grauwe Franjepoten,4fi) Krombekken,
l0 lachsteÍns, 300 Kleine Strandlopers, 100 Oeverlopers, 50 Bosruiters.

- Waarnemingenlijst aug.-sept. 1999. 2 Poelruiters en Gestreepte Strandloper in aug. 2 Kleinste fagers 2e helft sept.

De SteeflloPer (V\NG Den Helder) 18e jrg. nr. 95, mei 2000.

- Nieuws van een eeuw geleden. Ooievaar broedend in Hoogkarspel, 1899-1900.

- Waarnemingen. In okt. 1999 bi Den Helder een groep van 10 Kleine Zilverreigers. In nov. zo'n 170 Pestvogels.

- Eerste zomergasten 1999.Zner woeg waren Gekraagde Roodstaatt op 15 maart en Gierzwaluw op I april.

- Eleonorat Valk langs Huisduinen, 2 okt. 1999. EL n de donkere fase; een week tevoren was zo'n ex op de Duitse
waddeneilandetr gezien.

- Tqalse Blauwe Kieken jagen in Helderse duinen, Pendelaars met prooi gezien boven Marsdiep.

De Steenbper (Y\NG Den Helder) 18e jrg. nr. 96.

- Zeetrekellingen te Huisduinen 1999 (7O7 ta,lllr.eÍt). Met speciale aandacht voor langstrekkende roofoogels (13 soorten).
Vooral grote aantallen steltlopers op rrcorjaarstrelc 12.000 Rosse Grutto's, 9500 IGnoeten,4300 Steenlopers. Hoge

aantallen Paarse Strandlopers ter plaatse (max. 312 in jan.). Ruim 3200 Dwergrneeuwen. Op de najaarstrekrrcel
Àalscholvers en Eidereenden ter plaatse. Zoogdieren: 1339 gewone Zeehonden en 1976 Grijze Zeehonden;
16 Bruinvissen.

De Steenbper ('VtNG Den Helder) l8e jrg. nr. 97, juli 2000.

- Alpenheggenmus in Den Helder vanaf 15-18 april en op Tetschelling 3-4 mei 20fi). Eerder Ned. geval dateert van

16- l8 april Groningen en27 mer 1986 Boschplaat, Tersóelling.

- Stookolieslachtoffers 199-2000. Olievernriling neemt weer toe, en vooral Zeekoeten ziin het slachtoffer.

De Steenbper (V\NG Den Helder) 18e jrg. nr. 98, okt 2000.

- Brilstern langs Huisduinen,22 aug. 2000. "Een sterk zwaríwit contÍast€reflde stern, met bruine gloed op
bovenvleugel."

- Gierzwaluwen in de gemeente Den Helder. In juni-juli 2000 maximum 330 ex, geteld boven 37 locaties.

- Waarnemingen. Op 24 april een groep van 5 Kraanvogels over Nieuw-Den Helder,

De Strandloper (Yereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 31e jrg. nr.4, dec. 1999.

- Veldwaarnemingen juli-sept. I 999. fuv. Kleinste fager te Katwijk, 1 8 sept. 1 999.

De Stranilloper (Yereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 32e jrg.w.l, maaÍt 2000.

- Broedvogelinventarisatie AW-duinen 1999. ïbename Boomleeuwerik (5 p.). De Thpuit is voorlopig verdwenen.

- Veldwaarnemingen najaar 199. 5 Wtbandkruisbekken kort t.p. in de AW-duinen, l0 okr

De Standlopo (Yerenigng noor Natuur- er Vogelbescherming Noordwijk) ?2e jrg.nr.2, jrni200[-

- Noordse Stormvogel op leeftijd.Vondst in febr. 1999 van Noordse Stornrvogel geringd op Fair Isle, 12 sepL 1968 (31

jaar oud). Gemiddeld worden Noordse Stormvogels 17 5 jaar.

Geeft ook hoge leeftijden van l8 andere soorten, w.o. een 2l jaar oude Gieta,valuw.

De Strmilbper (Yercnigngvoor Natuur- en Vogelbescàerming Noordrrijk) 32e jrg. nr. 3, sept. 2(X)0.

- Aankomstdata zomergasten in Noordwijk e.o. 2000. Met woegste Íegionale data sedert 1958.

- Veldwaamemingen april-juni 2000. 162 DweÍgsterns r. N. op 7 mei, 200 Kano€teo en 380 Zlverplevieren op 12 mei.

DeStrandloper(YerentgingvoorNatuw-enVogelbeschermingNoordwijk) 32efg.nr.4,d*.2000.
- Veldwaamemingen juli-sept 2000. Op I 3 aug. passeerde de Monnilsgier Noordwijk aan Zee; op dezelfde dag een
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Vale Pijl orar zee.2 Grote Piepers 23 en 24 sept.

- Verslag zeereis over Golf van Biscaye,22-25 aug.2OOO.3 Kleine Pijlstomrcgels, rt4 Vinvissn, 1 Orka,

De Thlileeling (W*kgroep Roo&ogels Nederland) 8e jrg. nr. 1, febr. 20ffi .

- Roofuogels in Nederland 1999. À&rame Bl. Kiek op Ameland (8 p.) door vegetatiesuccessie. Met de eileg start Sleówalk
gemiddeld 15 maar! tlavik I april, Buizerd 4 april, Bruine Kiek 23 april, ïbrenvalk 25 april, Sperwer 29 april, Blauwe

Kiek 4 mei, Grauwe Kiek 20 mei, Wespendief 24 mei en Boornvalk 9 juni.

- Roofrogelvervolging in Nederland. le vergiftigde Zw. Wouw. Sinds 1975 zijn 55 Rode Wouwen gedood (80% met gif).

- Grauwe Kiekendief in Nederland 1999. In jaren '90 in 8 provincies broedend vastgesteld. In Fleroland nam de stand af
van ca. 50 p. in jaren '70 naar 5 p. aan het eind van de 20e eeuw.

- Recente roofimgelliteratuur. O.m. over het reimtroductieprojea van tammergier in de Alpen: 80 ex.losgelaten, w.v. nog
60 wij rondvliegend. Broedgeval van Blauwe Kiek op HompelvoeíGrevelingen, 1999. Slechwalkontwil:l«elingen in
Nordrhein-Wesfalen: 70% toename in 3 jaagnaar 37 broedparen.

De Thlikeling (We*groep Roofoogels Nederland) 8e jrg. nr. 2, juni 2{nO.

- Rode Wouwen in Spanje. Grote slaapplaats Ias Casas Z, vau Huesca van 3fi)-4fi) erc, ma:c 850.

- Succesvol broedgeval van Rode Wouw in ïwents 1988. Op 30 mei werden 3 jongen gezien, die begin juli uitvlogm.
Sinds 1977 zijn er minstens l0 broedpogingen geweest (vnl. in Twente en Limburg), wv. I in de jaren negentig.

- Droerre relatie tussen Moerassneeuwhoenders en Giervalken in Siberië.Valken vliegen zich dood in stroper-strikken,

- Broedresultaten zeldzame roofrogels. In 2000 broedden 7 p. Sleótvalls die 22 jongen rrcorórachten. Er broedden 44 p.

Grauwe Kieken, evenaring van de stand in 1980.

- Recente roofircgelliteratuur. In Arabisóe stat€n worden 8600 Saker- en Slechwalken gebruikt voor de valkerij.

Overzicht van I 0 jaar broeden van §lechtvalk in Limburg: 2 p. braóten totaal 22 jongen goot

De Th*Leling (W*kgroep Roofrogels Nederland) 8e jrg. nr. 3, najaar 2ffi0.

- Mislukt broedgeval Zwarte Wouw langs de I)ssel, in de Uavilcrwaard bij Doesburg in 2fi)0. Broedgeyal mislukte in
eifase door verdwijnen van mannetje en uitwaaim van het nest.

- Grauwe Kiekendidbroedseizoen 20fl).7 p. in de Iauwersmeer (3 mislukten), 31 p. in NO Groningen.In Z. Flevoland
5 p. (w.v. 4 succesvol) en I p. in O. Flerdand (verstoord). Gemiddeld hadden de Grauwe Kieken 2.6 jongen.

- Prooikeuzevan Boomvalken in cultuurland. Naast Huismussen ookBoerenzwaluwen en kwilataarten. Ookis een

Boomvalk jagend op Dagpauwogen gezien.

- Californische C,ondors. Er zijn er nog 167, w.v. 20 vrij vliegend in Arizona en 29 in Californië. 8 ex. braken in in
slaapkamer in Pine Mountain, Cal. Imprinting houdt deze uitgezette vogels gefixerd op mensen.

- Recetrte roofrogelliteratuur. Bespreking mn'Raptors at risk', een conferentiebundel orrcr diverse gevareÍr van

roofrogelpopulaties (o.a. wegyangen Àziatische valkenpopulaties rmor Arabische valkerij, a6rame van gieren in India).
ïwee papers handelen over roofrogels in stedelijla landrhappen.
ïkugkeer van Slechwalk in Be§iii: 12 p. in 2000. Zweedse populatietrends o.g.v. Falsterbo-tellingen: 9 soorten vertonen
aftrame, 4 soorten vooruitgang, 2 stabiel. ïbendraslechwalken komen voor van de Witte Zee tot de Ienadelta: naar

schatting 3600 territoria. Inrcressant stuk over trekstatetie van Wespendief (Om. Bmb. 97: 191-222). Boeken: §hirihai et
al. over roofrogeltrek in Israël (1970-2000), een boek oyer alle trektelpunten ter wereld (Zalles & Bildstein) en Snyder &
Snyder owr het project Californische Condor (een slangenkuil). Diverse telemetrie-studies, een over de waarde ervan
(o.m. beter beeld van overlwing dan ringen),

DeTiingiaan (VWG Schagen en omgeving) 22e jrg.w.S,d«.1999.

-Veldwaamemingefl aug.-okt. 1999. Nog l0 laósterns op 27 aug.bij'tZzrl'd.

DeTingiaan (VWG Schagen en omgeving) jrg. nr. 1, febr. 2000.

- IGrkuilvoslag Schagen en omgeving 1999. p. met 14 uitgevlogen jongen (2.3 p.p.).

- Veldwaamemingen najaaÍ 1999. nov. tot eind le week dec. bij Tuitjenhorn.

De Tringiaan (VWG Schagen en omgeving) nr.2, aptil 2000.

Broedvogelverslag Zwanenwater 1999. 84 vastgesteld. 575 p. Aalscholvers,45 p. Lepelaars, 125 p. Kleine
Mantelmeeuwen,2 p. tlavik, Geoorde Fuu!
Kleine Barmsijs.

(zonder succes), Kerkuil, Roodmus,23 p. Tapuit, 13 p.
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De Tringiam (VING Schagen en omgeving) 23e jrg. nr. 3, juni 20(X).

- De Nijlgans, en amciale nieuwkomer. Max. 5000 geteld in nou 1997.

- Huiszwaluwenonderzoek Schagen e.o. 199. Vrij stabiel.

DeTïhgiam (VWG Sóagen en omgeving) 23e jrg. nr.5, dec.2000.

- De Brandgans. Sedert 1987 broedend in het Zr,yaneÍrwater, in 1996 33 p.

- De Spotvogel in de regio Sctragen, Van 33 territoria in 1990 naar 9 in 2000. Een aóteruitgang van ruim 70%.

De Vlerk (VWG Amhem e.o.) 17e jrg. nt I, april 2000.

- Inventarisatie Gelderse Poort 1 999. I I roepende Kwartelkoningen. 1 p. Ooievaar in de Ooijpolder. I 30 p. Zwarte Sterns.

I I p. Grote Karekiet, 3 roepende Woudaapjes en I p. Pijlstaart in de Rijnstrangen.

- Fenologie 1999, met vroegste regionale data 1980- 1998. Paapje op 14 maart, Groenpootruiter op 23 maart.

De Vlcrk (V\NG Arnhem e.o.) 17e jrg. nr. 2, juni 2000.

- Àantalsontwikkelingvan Grote Zilverreiger rond Amhem 1970-1999. 5 jonge ex. in winter 1998/99 in het
Erfkamerlingsóap.

- Resultaten Huismussentelling 1999-2000. Maart is de beste maand om territoria, okt. om broedsucces vast te stellen.

De Vlerk (I;ING Arnhem e.o.) 17e jrg, nr. 3, 2000.

- Flinke toename Nachtzwaluw op ZO Veluwe (77 p.) ten gevolge van omkering vegetatiesuccessie (door stormval,
grazers).

- Sterke doortrek van Buizerd over de Eltenberg (Monderland), medio okt. 1999: bijna 1400 in 2 dagen.

De Vlerft (VWG Amhem e.o.) 17e jrg. nr. 4, 20fi).

- Iachmeeuw in de haven van Arnhem, t3-16 aug. 2000. Dit is het derde geral voor Nederland.

- Misluk broedgeval Zwarte Wouw in de Havilarwaard bij Doesburg, april-juli 2000. Zie ook de Takkeling 8(3).

- Sóreeuwarend oner de Eltenberg,20-10. Nog steeds <10 gevallen in Nederland, tegenover 123 in Zwedq,.

- Nestplaatslauz m Ekster in Arnhem e.o. Àawankelijk broedden ze bij kolonisatie m de stad in hoge bomen.

Vogelniewvs (Vogelbesctreming Nederland) l2e jtg.t,2,mei 1999. Themanumms IGrkuiL
Toename van het aantal IGrkuilparen \ran 795 p, in 1997 naar 1 l3t p. in 199E, rg.v. het go€de muizenjaar.

Het aantal paren in de diverse regiot bedroeg in Groningen 54, Friesland 255 (310 broedsels), in Drenthe 155 ( 17 tweede
broedsels), W. Orrcrijssel m N.O.P. 107 broedsels, in ïwente 4il p. (met 3 tweede broedsels), 35 p. in Noordelijke
Aóterhoeh in de Liemers 51 p. (met 7 tweede broedsels), in de Oostelijke Betuwe 12 p. (3 tweede broedsels), op de

Veluwe 51 p. (5 tweede broedsels), in Flevoland 37 (met2l tweede broedsels), Utrecht 6 p., Noord-Holland 22 p. (met 5

tweede broedsels), in Z-Holland 8 p., Zeeland 54 p. (met 2 tweede broedsels), N-Brabant 109 p. ( 16 met tweede

broedsel), en Limb w g 27 p.

Vogelnieuws (Yogelbescherming Nederland) I 2e jrg. nrs. 5 en 6, 1 999. I 3e jrg. nrs. I en 3, maart en juni 2000.

1215: Wedands-nummer. O.m. over het Zuidlaardermeer en deVeenkolonitn waar honderden Kleine Zwanen en tot
20.000 Riet$nzeÍl overwinteren. In 1998 waren er 15 territoria van Porseleinhom in het Zuidlaardermeer.

1216: Beheer Rottumeroog. Beleid van nietsdoen is afgezwakt, maar het nooit onderhouden Zuiderduin scoort beter met
Rode Lijst-soorten als Strand- en Bontbekplevier, Visdief en Noordse Stem.

13/1: Korhoenders op de Sallandse heuvelrug. Aantal broedpaÍen komt in Nederland de laatste jaren niet boven de 50

paren uit. [r zijn op de Sallandse heuvelrug nog 23 hanen en 16 henn€n.
l3l3: Besprekingen van nieuwe uitgave van 'Important Bird Areas in Burope' (Heath & Evans 1600 pag's!) en van een

nieuw rapport over Nederlandse pleisterplaatsen van lrpelaars (Blomert & Wymenga).

DeWtnterl<oning (VWG Castricum) jrg. 34 nr. 3, okt. 1999.

- IGrkuilen in 1998. In 198 waren er 22 p. in N-Holland, w.v. I I in de WieringerÍreer; totaal vlogen 95 jongen uir
- Fenologiewaarnemingen 1999, met soorten in volgorde van aankomst (in 1992-1995). Fluiter op 26 april

- Bijzondere terugmeldingen van de vinkenbaan. Grasrnus uit Gambia, een IGep uit N. Noorwegen. Van 748 te

Castricum geringde BonteVliegenwangers zijn er pas 2 teruggemeld.
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Dewit*rkoning(VWG Castricum) jrg.35 nr. 3, okt 2000.

- Vinkenbaanraerslag 1999. Bijna 9600 rrcgels geringd van I l8 soorten. O.m. I(rartelkoning, Veldrietzanger (okJ,
Witkopgors, 5 Waterrietzangers, 5 Sperwergranmussen,4 Bladkoningen, I Gtauwe Franjepoot (okt').

- Fenologie voorjaar 2000. Grasmus op 27 maart BergeÍr.

DeWinErkoniag (VWG Castricum) jrg. 35 nr. 4, jan. 2000.

- 1999: topjaar IGrkuil. Toename van geregistreerrde paren in Nederland: van I 140 p. in l99E naar 17$ in 199. Gern.

vlogen 4.1 j. uit. ln 1999 nieuw record voor N-Holland: 35 p. (+ vier 2e broedsels). Uit 32 succesvolle nesten vlogen l(D
jongen uit.

- Falreiger in Egmond-Binnen,8 juni 2000. Zie foto's in D822,42241enDe KleineAlk 18,3: 15.

- Vinkenbaanvoslag I 999, dL 2. Vangst van geringde Blauwe Kiek 4-9.

IU Onlvangen rapporten

A.l. van Dijk & R l(ledtsra,Y,olonianogels or zeldzame broedvogels in 1997. Beek-Ubbergen: SOVON' 1999'

In 1997 werden 8 t€rritoria mn Klein Waterhoen en 9 yan KleinstWaterhoen vas$esteld. Er broodden erreneens 9 p.

Woudaapjes. Er waren broedgevallen van Grote IGuisbek, Witrmngstern, Oehoe en Ortolaan (2 p.). Er broedden 9 p.

Middelste Bonte Speót en 8 p. Oeverlopers. Een p. Roodhalsflrut broedde in Drenthe, het 9e geval sinds 1981.

KNNV afdeling HoomlWest Frieshtrà, Natuurhistorisch laarverslag I 999.

- Huiszrsaluwenin OostelijkW-Friesland en deZeevang l99l-199.In 197-99 stabielop ca. 12(X) p.

- Voortgang broedrrcgelatlas. Broedgeval Roodhalsfrrut bij lltjebroek, 199.

- Najaarstrek bij de Nek Ruim 200.000 e:r. van 152 soorten trekJ<end waargenomen,

- Ganzen en zwanen in de Zeevang. Tot 125 Kleine Zwanen hier geteld.

C. ile Kraler dz P/I Derfts, Verslag HompelvoeVMarkenje 199. BurgVÀmsterdam 2(X)0.

Op deze eilanden in de Grerdingen broedden 51 soorten, w.o. 14 p. Middelste Zugbelc 4f íD p. Grote Sterns, 300 P.
Visdiefen 4 p. Noordse Stern, I p. Blauwe en 2 p. Bruine Kiek

O.P, Loye 4" D.M. Bird, Raptors in Urban landscapes: À Review and Future Concems.ln RD. Chancellor & B.-U.

Meyburg (eds.), Raptors at Risk World Working Group on Birds of Prey & OwlíÉIancock House, 2@0.

Meer dan 25 soorten roofuogels leven in moderne stedelijke omgevingen.Voor- en nadelen van broeden in en bij de stad

worden besproken.

C.J.G, Scharringa ó, K. Kapteii,, De toestand van de weidwogels in de jaren negentig. Flaarlern: Provincie Noord-

Holland, maart 20fr).

Van de 13 soorten weidwogels gaan er 6 achteruit Scholekster, Kemphaan, Watersnip Grutto, Veldleeuwerik en

Gele Kwiksaart. De Tureluur is de enige die is toegenomen,

Bovenstaande regionale vogeltijdschriften circuleren in een leesmap, waarvoor men zich kan opgeven bij Henk de Groot,

@1. 6lL40L4. 7. àin ook in te zien in de Plantage Bibliothee\ Planuge Middenlaan 45.

Het archidvan de Vogelwerkgroep ontvangt graag rapportages, aróivalia, fotodocumentatie err elders nerschenen

publicaties m.b.t. vogels en vogelgebieden in en om Amsterdam. Het is op afspraak te raadplegen bij Ruud Vlek,

Spuistraat 302, l0l2 VXÀmsterdam, tr,l. 6279024, e-mail: vlek@pscwuva.nl.
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Vogels in de media
Vanaf 5 maart 2001 zendt de AVRO wekelijks een serie uit over Vogels Kijken in het programma

"Alle dieren tellen mee". Deze cursus is bedoeld voor de beginnende vogelaar en gaat in op onder-

werpen als hoe je als vogelaar je in het veld kan bewegen, hoe je vogels moet opzoeken en welke

hulpmiddelen je daarbij kan gebruiken.

Het VARA-radioprogramma Vroege Vogels en de Wageningen Universiteit gaan de komende jaren

aan de slag met fenologie (de jaarlijlae bestudering van terugkerende verschijnselen in de natuur).
Dit project onder de titel "De Natuurkalender" is onderdeel van wereldwijd fenologie-onderzoek.

Door waarnemingen op grote schaal te volgen kan een compleet overzicht ontstaan van de

mogelijke natuurveranderingen die veroorzaakt worden door stijging van temperatuur op aarde.

In samenwerking met instanties alsVogelbescherming, SOVON,Vlinderstichting en KNMI willen
de organisatoren zoveel mogelijk mensen aansporen om'in de eigen achtertuiri met het onder-

zoek mee te doen, Dat kan door via e-mail of inspreken van een antwoordapparaat'eerstelingen'

door te geven.

In het radioprogramma zal met ingang van zondag 4 februari 2001 wekdks ruim aandacht aan

de fenologische waarnemingen worden besteed, middels reportages en interviews.

Reeds geopend zijn:
Deinternetsite: www.natuurkalender,nl
DeFenolijn: 035-6711338

Elke zondagmorgen in Vroege Vogels, tussen 8 en 10 uur op Radio l.
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ln de inhoudsopgave wordt Paul J. Marcus opgevoerd als auteur van het artikel 'De Amerikaanse
Smient'; dit moet echter zijn lMll Schep. Diens huisnummer staat in het betreffende artikel foutief
vermeld; het adres van Will Schep luidt: Snelleveldstraat 114 Í 107 VX Amsterdam.

Op pagina 13 wordt in het artikel van Bert Kamp over Halsbandparkieten in de twee-na-laatste alinea
geschreven: "Deze vliegen in 4 kleine groepjes naar de nesten"; het laatste moet echter zijn 'naar het
westen'. Zie voor aanvullingen van dit artikel verder in dit blad.

Aan beide auteurc biedt de redactie haar welgemeende excuses aan.
Voor de redactie waren verantwoordelijk Mark Kuiper, Jan-Hendrik van Oers en Ellen de Bruin, terwijl Ruud
Vlek voor dit nummer geen eindredactie heeft gedaan.

51


