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Wij zigingen in het lederub estand
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= huisgenootlid

kunnen nog (extro) exemploren von de eeuwuítgove

amsterdomse vogelhis torie IZBS-1999 best eld worden

door overmokltg van

f

25,- (ínclusief veruendkosten) noor:

postbonkrekening 5395861 t.n.v. E.A.H. de Bruin te Amsterdom
o.v.v. 'eeuwsPeciol'.
De uitgove von

dit

speciale nummer vsn De Oierzwaluw werd

Íinoncieel mogelijk gemoqkt door een subsidie von de Dienst
Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdom.

5

À

n ste «J o n1 se vogel

hi

sto ri e

lnmiddels is Paul Marcus afgetreden als bestuurslid. Het bestuur dankt hem hierbij voor zijn inzet
in de afgelopen jaren en hoopt hem te behouden als actief lid in vogelbeschermingzaken en als
waarnemingen§ecreta ri5.
Redactie en beíuur zijn van plan de uitgave van De Gierzwaluwweer regelmatig te doen
plaatsvinden. Kopij voor het volgende nummer dient binnen te zijn vóór 20 juli as. Naast drie
bestuursleden waren er 'l 1 leden aanwezig op de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2001 in het Mozeshuis. De vergadering begon met de volgende mededelingen:
1 januari 2002
12'50. Voor huisge-

keurd: de contributie gaat per

Verenigingsnieuws

f

.

De plannen voor 2001 zijn:
. 'Leden aan het werk', ofwel meer leden uit de
VogelWERKgroep actief krijgen. Zie ook elders

In het kader van de landdke actie'De
Groene Grens' worden handtekeningenkaaÍen
uitgedeeld ter ondertekening. Het gaat om een
actie om het behoud van de open ruimte. Alle
leden ontvangen bij deze Gierzwaluw een dergelijke handtekeningkaart.
. De VWGA heeft een domeinnaam geclaimd
om daarop de website te plaatsen. Het doel daarvan is de vereniging naar buiten toe te presenteren. Na toestemming van auteur of fotograaf
kunnen artjkelen en foto's geplaatst worden.
. Op l8 maart 2001 overleed faap Taapken, o.a.
hoofdredacteur var, Het Vogeljaar en activist tegen vogeljacht op trekvogels in Zuid-Europa.
Het bestuur zal een condoleancekaart zenden.
Vervolgens wordt het jaarvenlag van 2000 per
punt behandeld. Er worden enkele opmerkingen gemaa}t. Onder het punt lezingen staat een
de opkomst staat maximaal35 à 40; dit
moet zijn gemiddcld 35 à 40 personen.
Overigens wordt het jaarverslag goedgekeurd.

fout bij

Het financiële verslag wordt zoals gebruikelijk
ter plaatse uitgedeeld en toegelicht. De kascommissie, bestaande uit Peter Scholten en Jos
Brouwer, heeft de financiële administratie over
het boekjaar 2000 gecontroleerd en in orde bevonden.Voor 2001 zullen wederom genoemde
heren deel uitmaken van de kascommissie. De

27,S0bedragen ofi,r,el

€

nootleden wordt de contributie€ 4,50.

in ditblad.
. Uitbreiden van de website.

.

Onderzoeken van de financiële mogelijkàeden
t.b.v, een nieuwe archiefruimte. Verder onderzoek Jan Timmer de mogelijkheid tot het automatiseren van berichten op het Amsterdams VogelNet en leidt ]ip Louwe Kooijmans op zatl 13

okt. een busexcursie naar ïbxel voor de KNNV,
welke ook toegankelijk is voor VWGAJeden.
Ingebrachte agendapunten:
. Edial Dekker kaart het maximale bedrag aan
dat leden kunnen krijgen voor het houden van
een lezing. Het bedrag is redelijk te noemen in
relatie tot de activiteiten van andere leden en zal
derhalve niet worden gewijzigd.
. RuudVIek ervaart weinig actieve steun vanuit
het bestuur voor het plan van Thijsse's Vogeleiland. Het plan is vorig jaar door Ruud gepresenteerd op een vergadering en werd toen wel
degelijk gesteund vanuit het bestuur. De discussie voert verder over de rol van bestuur en voorzitter bij dergelijke acties, initieel ondernomen
door individuele leden. Afgesproken wordt dat
Ruud zal aangeven bij welke vervolgstappen en
op welke manier (brieven, bezoek) hij interventie van het bestuur verwacht.

goedgekeurd.

Na sluiting van de vergadering worden videobeelden getoond van diverse vogels op locaties
als Falsterbo en Lac du Der, gemaakt door Peter

Mede in hetkadervan de komstvan de euro
volgend jaar is het voorstel voor contributieverhoging ontstaan. Het wordt unaniem goedge-

Scholten. Tevens wordt een korte blik geworpen
op de zeer overzichtelijk te noemen website die
Frans van derVeen tot dusver ontwierp.

begroting behoeft geen nadere uitleg en wordt
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Lezingen

Excursies
Voor excursies gelden de volgende algemene
regels (tenzij anders vermeld):
. Verzamelen op het Stadionplein tussen de

ln het najaar van 20Ol worden twee lezingen gegeven.

tv\ree FEBOS

dinsdas 2 oktober Si
Chis Schenk
Chris Schenk fotografeert al vanaf zijn vijftiende. Hij is
een ervaren natuurfotograaf en is actief ín de Vere-

.
.

Vertrek om 8 uur precies
Zorg zelf voor eten, drinken en ew. regen-

kleding

.

Meld ie vooraf aan bij Jip Louwe Kooiimans:
o20-4223938
Zondao r3

mei:

VijfhOek,
Fiets-/wandel excu rsie

ls dit het laatste jaar dat wij kunnen genieten
van dit mooie hoekje in onze regío? LEf OP;
voor deze excumie geldt: verzamelen, met fieÍs,
bij molen De Gooijer (hoek Funenkade Zeeburgerstraat)

zaterdas

23

iuni,

NaChtVOgelS,
Auto-/wandelex(ursie

ln het gebied de Blauwe Kamer (bij de Grebbeberg) en omgeving gaan we op zoek naar
vogels die voornamelijk's nachts actief zijn. We
zullen terug zijn na middernachl. LET OP: voot
deze *cursie geldt: verzamelen om 16.00 uur
op het Stadionplein!

zondao

1

6 september

tM

a a SV I a
Auto-excursie

kte,

Dit verloren stukje industrieterrein heeft al veel
ornithologische klappers opgeleverd. Met
name tijdens de trek kan hier echt alles voorbij
komen. Wie weet wat ons te wachten rtaat.

Zaterdag 13 oktober: TeXel, Busexcursie
ln veÍband met het honderdjarig bestaan van
de KNNV vindt een gezamenlijke excursie plaats
voor zowel leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam als leden van de KNNV aÍdeling
Amsterdam. PeÍ luxe touringcar gaan we een
dag vogels kijken op Texel onder leiding van Jip
Louwe Kooijmans en Henk van Halm. U kunt
zich inschrijven door / 40,00 over te maken op
giro 89838{M t.n.v. excursie/lezingencommissie
KNNV Amsterdam, o.v.v. "excursie Texel", U
staat ingeschreven als het inschrijfgeld ontvangen is. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Gerritje Nuisker. 020-6969246 /
g.nuisker@wolmail.nl. LET OP: inrtappen kan op
i plaatsen: 7.j0 uur Amstelveen, 7.45 uur
Stadionplein en 8.00 uur Station Sloterdijk.

7

De regioS lopen nogal uiteen: Siberië en Noord-Holland.

befië,

niging van NatuurFotografen, in het NatuurfotograÍengilde en voor Foto Natura. lnmiddels is hij twee keer in
Siberië geweest. ln 1999 nam hij deel aan een expeditie
naar de lndigirkadelta in noord Yakutië, met als doel een
globale inventarisatie van de plaatselijke Íauna. Mooie
soorten die hij er zag waren Laplanduil, Ross' Meeuw,
Siberische Witte Kraanvogel en Siberische Taling. De
expeditie in 2000 leidde naar het Chukotka-schiereiland,
naar de GolÍ van Anadyr in het oosten van Siberië.
Waargenomen soorten zijn onder andere Keizergans,
Koningseider, Stel lers Eider. Vorkstaartmeeuw, Rosse
Franjepoot en de zeer schaarse Lepelbekstrandloper.
dinsdag 13 november

Vogels van Noord-Hol land, lan suk
Jan Stok is al weer zo'n

twintig jaar actieÍ

als

fotografer-

end vogelaar. In de loop der tijd heeft hÍ de interessante
vogelgebieden in Noord-Holland goed leren kennen. Hij
heeft een diaserie samengesteld met onder meer de volgende onderwerpen:
. Roofvogelonderzoek in de duinen;
. Hetwegtrekken van meeuwen uitde duinen naarde
stad Alkmaar. Met name Stormmeeuwen zijn. onder
invloed van de sterke toename van de Vos in het
afgelopen decennium, uit hun broedkolonie in Schoorl
naar Alkmaar vertrokken;
. Verdere themat zijn de vogels die je tegenkomt op
bekende plekken zoals de polders rondom De Putten bij
Petten, de haven van lJmuiden en het Kennemermeer,
en Texel. Kortom, de lezing gaat over vogels in hun
omgeving, zowel op doortrek als in hun broedgebied, en
dat alles binnen handbereik van Amsterdam.
Let op: de lezingen worden NIET meer gegeven in de
Plantagozaal van het NME-centrum, maar vinden deze
keer op de volgende locatie plaats: BuurtcentÍum De
Pijp, Tweede van deÍ Helststraat 66, Amsterdam.
Ze begínnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00
(vanaÍ 19.30 is er koffie/thee). De toegang is gratis.

Edial Dekker 020-69331r10 edial.d@l2move.nl
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Marleen Andriessen

Hangjongeren

1|\ , woensdag 3l mei,'s
\,,/ avonds na het tellen

De volgende avond waren ze

van Gierzwaluwen vlogen

alleen maar tijdens trekvluchten als ze vermoeid of
volledig uitgeput zijn door

twee Gierzwaluwen dicht om

zware wind en/ofregen, dan

kasten.

onze flat heen. Zo dicht dat

kunnen ze in trossen aan
muren van huizen of rotsen
hangen. Maar het weer was
helemaal niet slecht, het was
toen redelijk warm.

Veertien nachten duurde dit.
Op la juni regende het al
vroeg in de avond en het
hield niet op. Ze hebben toen
kennelijk een andere plek
gevonden en zijn niet meer

het opviel, want er broeden

maar twee paíIr in onze wijk.

Ik bleefkijken en plotseling
klapte een Gierzwaluw op de
derde verdieping tegen de
muur, vlak onder de daklijst
en bleef daar hangen, verticaal, kopje net onder de lijst.
Nummer twee vond het maar
niets en probeerde minuten-

lang de partner van de

muur

afte vliegen. De eerste liet
zich niet verjagen en bleef
rustig hangen, uiteindelijk
voegde nummer twee zich bij

Na 5 dagen belde een vrien-

din de brandweer om bij mij
Gierzwaluwnestkasten te
plaatsen. We hadden zelf
geen ladder die 3 hoog ging,

Het moeten jonge vogels
geweest zijn die nog niet aan
broeden toe zijn et rc zijn
waarschijnlijk gelokt door
een Boomkruiper die in mei
nog nder de daklijst broedde.

het leuk om te doen: ze

zodat de vogels er bij wijze

nacht door.

van spreken zo in kunnen

De volgende ochtend waren

kruipen.

ze weg. Echter ze bleven

terug

Onbegrijpelijk. Ik ben gaan
rondbellen en trof alleen
maar ongelovige Thomassen:
dat doen Gierzwaluwen

luwen boven onze flat rondvliegen. De kasten zijn, voor
zover ik weet, niet gebruikt.

de ander en gezamenlijk

komen, iedere avond weer.

teruggekomen, alhoewel er
nog steeds twee Gierzwa-

dus de brandweer erbij was

braóten

hangend de

sliepen ze, jawel, onder de

wel zo prettig. En ze vonden

moeten toch wekelijks oefenen. Binnen een kwartiertje
hingen de kasten, met het
invlieggat aan de onderzijde,

ze al

gelukkig toch weer terug en

Diezelfde avond was er paniek bij de beide vogels, ze
vonden hun ple§e veranderd
en vlogen schreeuwend

rond

de flat, raakten de kasten aan

maar durfden niet te landen.

Wie meer van dit soort
waarnemingen afiiveet, mag
het zeggen.
Marleen Andriessen
Fideliolaan 78
1183 PN Amstelveen

Telefoon: 020-6455207
E-mail:
jonker.andriessen@wxs.n

I

Jan-Hendrik van Oen

vocELw€KKcnosp
MEËRLEDENACTIÉF

jarenlang worden de meeste activiteit- Er wordt wel eens gezegd dat de
Vogelwerkgroep last heeft van een algemeen
,érh "" binnen de vogetwerkgroep
georganiseerd en uitgevo}-d Amsterdam
voorkomend probleem in de georganiseerde
erd door een klein groepje mensen. Het blijkt vrijetijdsbesteding, namelijk dat leden zich
dat veel leden papieren lid zijn en genoegen
steeds meer als consumenten opstellen en dat
nemen met het onfuangen van De
de organisatie op een steeds kleiner deel van
Gierzwaluw. De vereniging is gestart als
de leden wordt afgewenteld. Misschien is dat
verzameling van actieve vogelaars, maar nu
waar, maar dat zou geen reden moeten zijn
meer een verzamelpunt geworden van
om deze ongewenste situatie niet aan te
mensen uit de Amsterdamse regio die iets met pakken.

71

I

vogels hebben.
Binnen de kern van actieve leden zijn er veel
ideeën en wensen om uit te voeren. Maar veel
van wat mogelijk is, kan niet worden uitgevoerd door een gebrek aan tijd. Om toch een
aantal zaken gedaan te krijgen zijn een aantal

(bestuurs)leden genoodzaakt veel tijd te
steken in W\rGA-activiteiten. Deze'overbelasting'van enkelen staat in schril contrast
met het aantal papieren leden die geen of
weini g activiteiten ontplooien.
Op dit moment heeft de VWGA circa 250
leden en ongeveer één tiende deel van deze
leden is in meerdere of mindere mate actief.
Het bestuur wil graag een groot deel van de
rest van de leden activeren.
Deels wil het bestuur dat proberen vanuit het
oude principe dat leden van een
vogelWERKgroep ook daadwerkelijk actief
zijn. Maar meer actieve leden kan natuurlijk
nooit een doel op zich zijn. Actieve leden
maken het voor de Vogelwerkgroep mogelijk
om zich op meer zaken te richten. Zoals

directe participatie in ruimtelijke inrichtingsdiscussies waarbij natuur- en vogelgebieden
zijn betrokken, meer doelgericht gebieden te
onderzoeken, etc. Daarnaast zijn er ook interne projecten en activiteiten die alleen bij een
grotere participatie van leden kan gebeuren.
Een voorbeeld hiervan is de cursus Vogelherkenning. Verder zal een grotere participatie
de huidige actieve leden ontlasten, waardoor
die langer actief kunnen c.q. willen zijn.

9

Het is onze indruk dat veel leden best wat
willen doen, maar bang zijn dat als ze een
keer ja zeggen, ergens aan vast zitten waar ze
onbeperkt tijd in moeten stoppen. Wij
denken daarom meer leden actief te maken
door de aanwezige taken te inventariseren en
onder te verdelen in duidelijke en tijdbeperkte taken. Om daarna de leden direct aan te
kunnen spreken.

----a aarom hebben wii alle rollen

fJJ
ih7

oi" nu binnen

en taken
de Vogelwerkgroep wor-

den uitgevoerd geïnventariseerd en in
de kleinst mogelijke zelfstandige taken
onderverdeeld (zie schema).
Dit zal ook gebeuren voor een aantal
activiteiten die het bestuur graag uitgevoerd
zou zien.
Er dient bijvoorbeeld gekeken te worden
welke gebieden worden geïnventariseerd
door wie en welk ander onderzoek wordt uitgevoerd door leden.
ln de loop van het komende jaar zullen wij op
basis van een checklist de leden gaan spreken,
zodat wij een beeld krijgen van wie wat zou
willen doen en om leden te koppelen aan de
uitstaande taken.
Dit zal een arbeidsintensieve periode voor het
bestuur worden en er is geen garantie voor
succet maar het bestuur weigert zich bij de
huidige situatie neer te leggen en verwacht
dat hierdoor het aantal actieve leden groter zal

worden.
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y': nog mensen voor gezocht.

DEETTAKEN

BINNEN

VOGHLWERK

DT

GROEP

Besruunsreren

o Redacteur cursusboek (Ellen)
r' Administratie, incl. reproductie

o Voorzitter (Jan-Hendrik)

6

L

@

o

Secretaris (Ellen)

o

.
.

Penningmeester (Jan)
Ledenadministratie (Ellen)
Bestuurslid redactie (Mark)

r'
r'

Bestuurslid vogelbeschermingzaken
Nieuwe leden bellen

/

H

Coördinatie deeltaken

@

Neolcnr

DE GTERzwALUw

.
.
/

Coördinator (Mark)
Kopij verzamelen (Mark)
lnhoudelijk redacteur

r'

Correctie (Ellen/Ruud)
Fotoredactie (Dik)
Tekenaar
Ontwerp en opmaak (RoberUEdwin)
Eindredactie (Ruud)

.
/
.
/
/
/
.
/
/

De Gierzwaluw ophalen bij Printerette
De Gierzwaluw naar postkantoor brengen
De Gierzwaluw etiketteren (Rob & Sietske)

.
.
.
.
/

rurenruer
Beheerder website (Frans)
Reserve-beheerder

Coördinator AVN (JanrHendrik)
Technische ondersteuning (Jan Timmer)
Archivering AVNoberichten
r' Verzamelen waarnemingen AVNoberichten

5ro"r*r*" E.D.

.

Standhouder (Adry)

r'

lnvaller

4,.,,,,
r

r'

.
.

Coördinator (Ruud)
Literatuurrubriek De Gierzwaluw (Ruud)
lndex De Gierzwaluw bijhouden (Jan)
Fotoarchief (Dik)

r' (Opzetten van) Gebieden-fotoarchief
r' Retro-invoer regionale vogelwaarnemingen
1750-2000 in een database; te starten met bij
zondere, karakteristieke en schaarse vogel
soorten en onder te verdelen in:

Acquisitie advertenties
Projectleider speciale uitgaven

A

broedvogelgegevens (hierbij ook de aangebrachte neststenen v. Gierzwaluwwerkg roep)
B ringgegevens
C wintergasten, vnl. ganzen (gegevens uit ca.

€*.r*r,r,

.
/

Excursieleider (Jip)

lnvaller

1

krr,*or"

\í

rloweRr

(coMMrssrE)

Coördinator
Commissieleden
lnventariseerders

o Waarnemingensecretaris

(Paul)

r'

,A

Vunsus

/

r'

/

vocELHERKENNEN

Coördinator
Docenten (JanoHendrik)
Excursieleiders

00 waarnemingenrubrieken 4el1 e kwartaal)

D zomergasten en trekvogels (gegevens
ca. 1 00 waarnemingenrubrieken 2el3e
kwartaal, jaarverslagen en dagboeken)

. Coördinator (Edial)
oJ

/
/
/

cursusboeken

uit

E vogelfotocollectie + opslag foto's op CD-rom
F balgen en eieren in de collecties van ZMA,
IVN en Nationaal Natuurhistorisch Museum
G literatuur: welke schriftelijke bronnen zijn
er over de Amsterdamse avifauna
Verbetering ordening van:
A historisch gebiedenarchief (stadsdelen/sec-

toren)
B broedvogelsoorten-archief
C niet-broedvogelsoorten-archief
10

Will

Lim

Schep
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a limo s a islsndicq

Ilslandse Grutto's
in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder in 2000

Lf
I I

"t

waÍer

gezf,.t grasland,

is zaterdag 25 maart 2000. Een sombere,
bewolktedag.
Maar we genieten enorm. We staan te kijken naar
een fantastisch spektakel voor ons, in een onder

krioelt het van de vogels.

de juveniele vogel s

vat Limosa limosa en hebben

ook die roodbruine mantel- en schouderveren
met zwarte centra.
Mocht men nog twijfelen of het en ishndica is:
de bovenborst van dit taxon is niet gebandeerd.

Eenden, meeuwen en steltlopers hebben zich hier

verzameld om te rusten en te foerageren. Dit gaat
gepaard met een geweldig gekrakeel: krijsende

De eerstewaarneming in de regioAmsterdamwas

meeuwen, §cheldende Grutto's, fluitende

na vanaf 1989 regelmatig waargenomen in het

Smienten en wolijk roepende, heen en weer
vliegende steltlopers zorgen vooÍ een indrukwekkend concert.

voorjaar. Maar de aantallen bleven beperkt
hooguit enkele tientallen.
Vanaf 1995 werden de volgende aantallen

op

2l april

1984,

in Waterland (Mek,

1995), daar-

tot

doorgegeven:
Zoals bij elk bezoek aan dit gebied begin ik weer te

tellen. Diverse soorten meeuwen zijn aanwezig:
zo'n 140 Kokmeeuwen,40 Stormmeeuwen, 12
Zilvermeeuwen, 1 Grote en 2 Kleine
Mantelmeeuwen. Eenden zijn er ook altijd: vandaag l8 Wilde Eend,25 Smient, l0 Krakeend,43
Slobeend en 15 Wintertaling. Twaalf
Knobbelzwanen zwemmen statig rond.
Op de drogere stukjes bevinden zich zo'n 160
Kieviten, Dan natuurlijk Tureluurs: 25 ex., en 56
Kemphanen, maar vooral veel, heel veel Grutto's;

1995:
1996:
1997:
1998:
999:
1

2 ex.
8. 9 en 20 ex., op diverse locaties
60 ex. (Marken)

40,9,2 en

1 ex.

2, 30, 41,8, 8, 1 2, max. 87 (H&B-polder),
10 ex.

In 2000 liep het aantal in het plas-drasgebied van
de Holendrechter- en Bullerri.ijkerpolder

uitein-

delijk op tot meer dan 200 ex. op 18 april! Een

ik tel er ongeveer 1800!

record aantal voor de regio Amsterdam op één
locatie.

tmidden

Limosa limom islandicabroedt in lJsland en in het

van dsze honderden Grutto's bevinden
zich ook een aantal van de fraaie ondersoort
islandica: de Ilslandse grutto. Met hun prachtige,
roodbruine tinten springen ze er opvallend uit.

Niet alleen hun onderdelen zijn warm roodbruin,
ook de mantel en schouderveren hebben roodbruine veren met een zwart centrum. Omdat de dekveren grijs zijn, vallen deze behoorlijk op: ze vor-

men een licht vleugelpaneel. De vrouwtjes zijn wat
minder sterk roodbruin gekleurd, bij hen is het
paneel wat minder opvallend. De juveniele vogels

zijn wat helderder gekleurd op hals en borst dan

11

noorden van Noorwegen. Ze overwinteren in
Groot-Brittannië / Ierland en langs de Atlantische
kust van Frankrijk en Spanje / Pornrgal. Ook in
ons land wordt wel overwinterd: in Zeeuws
Maanderen,
Ze trekken terug in maart en april. De hoogste
aantallen worden vastgesteld in de derde week van
april (Van Scheepen en Oreel, 1995). Het record
aantal in deze polder, op l8 april 2000, valt dus

mooi in deze periode.
De uiterste data voor onze regio

zijt20 maafi

1993 ( I ex. op Marken) en27 april1992 ( l0 ex. bij
Warder in polder Zeevang) (Mek, 1995). Ze pleisteren meestal een paar weken.

In het najaar wordt de Ilslandse Grutto nauwelijks
gezien in ons land. Ze schijnen dan een andere,
meer westelijke route te volgen.
Vanaf half februari tot half april wordt dit deel
van de Holendreclrter- en Bullewijkerpolder gein-

undeerd met als doel een rust- en slaapplaats te
bieden voor terugkerende trekvogels. Tegelijk is
het een goede foerageerplek. Dit is een initiatief
van de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer
De Amstel. Ook dit jaar heeft de eigenaar, de heer
Geijsel, zijn medewerking weer toegezegd. Het
terrein ligt in Groengebied Amstelland iets ten
zuiden van de A9, ter hooge van de
Ouderkerkerplas.
Mocht u dit vogelparadijs nog nooit hebben bezocht: ga een keer kijken. Het zal dan waarschijnlijk niet bij één keer blijven. De kans om een leuke

soort te zien is altijd aanwezig.
Zelf zag ik hier bijv. de volgende soorten:
Zwartkopmeeuw (baltsend paartje op 27 maart
1999), Pijlstaart (tot max I ex.), Krooneend (eenmaal een paartje op 25 feb. 2000), Nijlgans, Grote
Canadese Gans, Zomertaling (vaak aanwezig met
een mar(. van 7 ex. op 17 april 2000), Kluut, Bonte

Strandloper, Watersnip, Witgat, Goudplevier,
Zwarte Ruiter en Oeverloper.
En wie weet wat er ons nog te wachten staat

Literatuur
Peter van Scheepen en Gerald f. Oreel.
Herkenning en voorkomen van Ifslandse Grutto

inNederland, 1995.
Ruud Mek. Checklist van Amsterdam: de stand
van zaken, 1995.

Will Schep
Snelleveldstraat I 14
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Jan Hendrik van Oers
Berichten van het Amsterdams VogelNet (AVN):

Winterw aarnemingen v an de

zwarte Ro odstaart
f n de toekomst hoop ik als coördinator van het Amsterdams VogelNet geregeld samenvattingen te
I g.r.r, van discussies en berichten op het AVN, die ook voor de rest van de werkgroepleden van belang
kunnen zijn.Deze eerste bijdrage gaat over winterwaarnemingen vanZwarte Roodstaarten.
U kunt natuurlijk zelf meedoen met dit soort discussies en lid worden van AVN. Dat kan door een aanmelding naar mij te sturen op jh.van.oers@chello.nl.
DeZwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros) is een regelmatige broedvogel van Amsterdam, die vooral
broedt op nieuwbouwlocaties. Naast waarnemingen van zomergasten zijn er in de afgelopen eeuw een
aantal winterwaarnemingen van deze soort gemeld. Naar aanleiding van een AVN-melding van Wil
Leurs op 26 november 2000 publiceerde Ruud Mek een lijst met winterwaarnemingen van de Zwarte
Roodstaart gedestilleerd uit het archief van de Vogelwer§roep Amsterdam (zie tabel I ). Hij verzocht
daarbij om aanvullingen en om deze winter op te letten en waarnemingen van Zwarte Roodstaarten door
te sturen.

Gedurende de afgelopen winter zijn door ondergetekende aanvullingen op de eeuwlijst en waarnemingen van de soort verzameld. Met winterwaarnemingen worden in dit onderzoek waarnemingen binnen
de periode I november - 1 maart bedoeld. Totaal betreft het in de jaren 1926-2000,42 wintergevallen,

waarvan20uitnovember,9uitdecember,3uitjanuarienl0uitfebruari.>
Tabel 1: Winterwaarnemingen van de Zwarte Roodstaart

tot 2000

17 november 1925
25 januari 1935
20 november 19zl8
27 november 1977

den Berg,

november 1979-1983
december 1979-1983

januari 1979-1983
Íebruari 1979-1983
'1980/81 E. Y-an Bei

26 december 1980
24 februari 1982

lSjanuari 1985
4 februari

13

1

991

24 Íebruari 1996

'I ex.

8 december 1996

1 ex.
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'19, 1: 33)

tabel 2:
WinterwaaÍnemingen van de Zwarte Roodstaart 2000-2001
Waarnemer
5-1 1-00
1-1

1

1

2

-00

12-1 1-00

17:2O

1

Keesje Brijdeplantsoen

1

Keesje Brijdeplantsoen

16-1 1-00

Dag

1

1

7-1 1 -00

Dag

1

1

8-t 1 -00

Dag

1

1

-00

2e Leeghwaterstraat

tp

Simonshavenstraat, Reigersbos, A' dam-ZO

1

tp

Sch

tp

24-11-OO

17:2O

1

r-00

17,,2§

Flevopark, voor het zwembad

:

iphol-Centrum

Keesje Brijdeplantsoen

1

Keesje Brijdeplantsoen

26-1 1 -00

1

2e Leeghwaterstraat

26-1 1 -00

1

28-1 1-00

1

30-1 1-00

1

2-1 2-00

1

3-1 2-00

1

7-12-OO

1

9-1 2-00

1

17-12-OO

1

-00

1

25-1

1

5-1

1

2-02-01

lvr

9-02-01

1

5-02-01

1

27-O2-O1

1

1

Blanken

Keesje Brijdeplantsoen

1

13-1 1-00

22-1

.: Lutkemeerpolder

Eva de Wildeplantsoen, Weesp
Wijnterminal Oostelijk Havengebied

vl>N

Keesje Brijdeplantsoen
Keesje Brijdeplantsoen
Keesje Brijdeplantsoen

vl>N

Kostverlorenhof (Amstelveen)
Keesje Brijdeplantsoen

vl>N

KeesjeBrijdeplantsoen
Java-eiland bij het pontsteigertje

Willem de Zwijgerlaan

tp

Vijfhoek (achter de Maxis)
Generaal Vetterstraat

vl>N

Eleanor Rooseveltlaan (Amstelveen)

>

ln tabel2 zijn alle meldingen van de Zwarte Roodstaart van de afgelopen winter, die via AVN binnenkwamen, genoteerd. Dat betekent dat er veel waarnemingen van één individu op verschillende dagen
instaan. Dit geldt in ieder geval voor de exemplaren op het Keesje Brijdeplantsoen (Sporenburg) en de
Tweede keghwaterstraat (Czaar Peterbuurt). Maar daarnaast zijn gedurende deze winter in wijwel alle
delen van de regio waarnemingen gedaan. Het lijkt erop dat er deze winter l5 exemplaren van deze znmergast in deAmsterdamse regio zijn gezien. Het is op dit moment moeilijk om hieruit conclusies te trekken. Is
de

winter 2000-2001 een uitzonderlijke winter geweest? Of komt dit grote aantal verzamelde waarnemin-

gen op conto van de werking van een mailkring waardoor meer vogelaars hun waarnemingen doorgeven?
Afgelopen winter waren er relatief veel meldingen van zomergasten die tot heel laat in het jaar werden

liikt ook het geval voor deZwarte Roodstaart. Het plaatstrouwe exemplaar op het Keesje
Brijdeplantsoen bleef daar aanwezig tot de koude periode halverwege december. Dit lijkt er wel op te
wijzen dat de zachte weersomstandigheden aan de late trek van een aantal exemplaren van de soort
vanuit onze regio heeft bijgedragen. De vijf waarnemingen van de soort in de eerste twee maanden van
2001 op even zovele plaatsen zouden kunnen wijzen op overwintering in onze regio.
gezien. Dit

Het is in ieder geval interessant genoeg om de volgende winter te letten op deze interessante zomervogeL
Toevoegingen aan bovenstaande tabellen zi;'n nog steeds welkom en kunnen worden gezonden aan:
Jan Hendrik van Oers, Warmondstraat 173, 1058 KX Amsterdam, T 020-6171080, E jh.van.oers@chello.nl

15

van e cen
f.f
I I

et

wolijk vogelvolkje onder

a. auUu"d van het ge-

er nog nauwelijks tien nesten te

zien. De kolonie bleefeven groot

bouw aan de overkant heb ik

zo te zien en elk vooriaar moest er

jarenlang voor Giera,rraluwen ver-

met man en macht steeds meer

wiend-

schade worden hersteld. Ik besloot

je rrcor mijn verjaardag de Bruuns

)an Maarten Fiedeldij Dop van de

sleten. Pas toen ik van een

vogelgids cadeau lreeg zag ik

mijn

vergissing en kreeg mijn leven er
een dimensie bij. Want je hebt

sta
april 2000 zag ik tot mijn opluchting dat de plankjes er hingen.
Nu is het inmiddels eind mei en
de kolonie is weer op volle sterkte
en alle oude nesten zijn weer bezet
en vanmorgen zag iktot mijn

Gierzwaluwwer§roep te bellen
mijn zorg voor te leggen.

grote weugde twee zwaluwkopjes

Ikwist dat erbij

Maarten en Gerard Schuitemaker,

en hem

elke deelraad een

uit een kunstnest gluren. Via Jan

toch wel geluk als je tegenover de

subsidiepo§e was voor het

allebei van de Gierzwaluwwerk-

laatste kolonie Huiszwaluwen van

bevorderen van huisvesting voor

groep Amsterdam kwam ik te-

Amsterdarn woont. Van half april

zwaluwen. Op zijn aanraden heb

recht bij Marjos Mourmans-

tot half september wordt er wat
afgebabbeld onder de dakgoten
van de kapiteinswoningen aan het

ik een plan gemaakt voor het
plaatsen van kunstnesten. Ik heb
geïnformeerd naar de prijs van

Leijnders van de Nederlandse

begin van het KNSM-eiland.

een hoogwerker en bij Vogelbe-

tijdelijke oplossing maar het leek

Door een foldertje vanVogelbescherming Nederland kwam ik
wat meer te weten en begon ik de
nesten te tellen. Dat waren er
jaren lang rond de dertig met een

scherming gevraagd wat de nest-

haar nog beter een kleiplaats aan

uitsóieter naar 35.In de winter
kwamen er wel een stuk of wat

naarbeneden maar die werden na
aankomst van de kolonie in april
heel voortvarend weer gerepareerd en zo ging dat jaren goed.

Maar de omgeving veranderde
ingrijpend en daardoor verdwenen blijkbaar ook de plaatsen waar
de Huiszwaluwen altijd het materiaal haalden om hun nesten mee
te bouwen, Door de nizuwbouw
kwam er veel asfalt en oevers werden aangepast en aangetast en er
vsas steeds

minder leem en klei te

vinden. Begin deze winter waren

plankjes kosten. Toen heb

ik

Gierarualuwwerkg

r o ep.

Zij

zag

het

plaatsen van kunstnesten als een

te leggen zodat de zwaluwen het

Herman Broenland van Zeeburg
gebeld en ik heb hem mijn plan

metselen niet verleren. Op haar
aanraden heb ik op twee pallets

ofer geld

een stuk waterdoorlatend folie

voor was. Ik kreeg van hem groen
licht maar de woningbouwvereniging moest er toestemming
voor geven. Van de bewoners
kreeg ik het adres van woning-

gespijkerd en daarop heb ik 40

bedrijfÀmsterdam en daar sprak
ik met Gerda Schimmel die direct
erg enthousiast was. Omdat de
tijd begon te dringen beloofde zij

van de pallets werd verhoogd door

de bewoners te benaderen om te

water op een rustig plekje bij

kijken of die misschien bezwaren hadden. Dat duurde, door de
paasvakantie, toch nog even maar
toen belde de opzichter van het

woonschip tussen de broedende

voorgelegd en gevraagd

gebouw, de heer Derksen, dat
het verder zou regelen. Medio
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hij

kilo boetseerklei verspreid, De
folie koop je in een tuincentrum
en de klei in een winkel op het
IC.ISM-eiland. Het drijfuermogen
er stukken perspex tussen te stop-

pen die ikvond in een afualcontainer. De pallets liggen nu in het

mijn

Meerkoet en Fuut op 20 meter afstand van de kapiteinswoningen
en nu maar hopen dat het werktl

I

Margriet de Hooge, Postbus 1605,
10008P Amsterdam
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Frank van Groen

Kortteenleeuwerik
bij Uitdam,

N

9- 12

a een dag veldwerk op donderdag 9 september

in de Purmer besloot ik's middags via
Monnickendam over de dijknaarAmsterdam te rij1999

den. Even na Uitdam, vlak voor de scherpe bocht naar

het westen (kilometerhok 25-27-44) vloog een kleine
leeuwerik op met een tsjirrp-roepje. De "R'was dui-

delijk

te horen maar vanwege het formaat leek het me

september 1999
hem op. Even verder steek hij neer. Ik liep tenrg naar
mijn fiets om een beschrijving te maken. Even later
kon ik de vogel niet meer zo gauw vinden en besloot
door te fietsen. Eenmaal thuis om een uur of 6 raakte

ik na raadpleging van de boeken ervan overtuigd dat
ik zojuist een I(ortteenleeuwerik had gezien en besloot
direct de DBA-inspreeklijn te bellen. Vervolgens belde

geen Veldleeuwerik. Even verder ging de vogel op het

ik meteen een paar Amsterdamse vogelaars die het

Íietspad op de dijk zitten. Ik kon de leeuwerik gedur-

bericht op het lokale e-mail netwerk zetten. "Kleine

uur)
van dichtbij en van alle kanten goed bekijken terwijl de

kans dat zo'n klein vogeltje op trek nog teruggevon-

vogel aaa de linkerkant van het fietspad in westelijke

De volgende dag (vrijdag 10-9-99) vond Claude

richting liep. Op dat moment kwam gelukkig op het
fietspad niemand langs. De vogel was tot op een afstand van minder dan l0 meter benaderbaar. Eenmaal

teenleeuwerik terug op vrijwel dezelfde plek. Hij
observeerde de vogel tussen 4 en 7 uur's middags. De

ende ongeveer 8 minuten (van 16.56

dichterbij vloog

tot

17.04

de leeuwerik op om een paar meter

den wordt", dacht ik.

Crommelin naar aanleidingv/h bericht

de

Kort-

vogel zat nu vaak in het weiland grenzend aan de dijk.

verder meteen weer neer te komen.
Meteen al was het slanke postuur van de vogel me

In het daaropvolgende weekend zagen vele vogelaars
de Kortteenleeuwerik op deze plek Ook nadat hooi

opgevallen. Nu de leeuwerik zat, keek ik hem vooral-

was weggehaald van het weil,and waar de vogel vaak

snog op de rug. Hetviel daarbij meteen op dat de

verbleef vertrok de leeuwerik niet.

brede

lióte wenkbrauwstreep niet doorliep in

de

nek

zoals bij de Boomleeuwerik. In combinatie met het

geluid dacht ik daarom aI snel aan een Kortteenleeuwerik en besloot de vogel goed te bekijken en een beschrijving te maken. Even later liet de leeuwerik zich

ook

n voren bekijken. De onderdelen waren onge-

streept. Verder vielen ook de lange tertials en het ros-

sig-bruine verenkleed op. Af en toe pikte de vogel in
het gras langs het fietspad. Uiteindetijkjoeg een fietser

BESCHRUVING GEMAAKT OP 9 SEPTEMBER 1999:
Grootte en postuur Kleine leeuwerik, ongeveer de grootté
van Boomleeuwerik, slank postuur.
Staart duidèlijk een stuk langer dan de vleugels.
Kop Opvallende brede witte wenkbrauwtreep, kruin en
achteÍhals fijn gestreept doorlopend in mantel, oo6treek
vaag donker omlijnd.
Bovendelën Mantel fiin gestÍeept, schouderueren met
donkerbruine centra en lichte zomen.
OndeÍdelen Vuilwit van kleur, op borst vage g.ijzige zweem,
geen streping op onderdelen, ook geen donkere vlek op
zijhals gezien.
vleugel Tertials lang met donkerbruine centra en licht ros§igbruine zomen (ik lette helaas niet op de exacte lengte van de
tertials zodàt ik niet bewust gezien heb dàt ze vrijwel de hele
vleugel bedekten). Drie donkeÍbruine banden op zijvleugel
veroorzaakÍ door donkere schouderveren en middelste dekveren. Totaalindruk van bovendelen was warm lichtbÍuin.
Staart Staartveren met donkerbruine cèntra en licht rossigbruine zomen.
Naakte delen Conische snavel li(ht van kleuí oog gr@t èn

donkec poten licht bÍuingeel.
Geluid Eenmaal bij opvliegen tsjirrp-roepje, de 'R" was
duidelÍk te horen.
GedÍag Feragerend langs fietspad. Vl@g enkele malen oP
en streek op korte afitand weer neer.

Inmiddels is de waameming ingediend bij en aanvaard door de CDNA.
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L.Girtishe 6.utto, PoppeÍdldmcÍgouw,

rÀ
Lrf

o 13 maart 1999 zae ik

".r,

ur..-d,ritri.rr"d.

vogel in een groep Meerkoeten

ten noorden van de Ouderkerkerplas. Toen ik de telescoop
erop richtte, bleek het een afwijkende leucistische Meerkoet

omdat hij Oberhaupt nog in
leven was. Opvallende vogels,
zoals vogels met een kleurafwijking, maken immers een

te zijn. De kop en hals waren

zwart, de rest van het lichaam

natuurlijk wel geweest zijn.

waswit, methieren daar
donkerevlekken.

In 2001 werd het nog gekker.

Op 14 april van dat jaar bevond
zich in de plas-dras in de Holendrechter en Bullewijkerpolder

Op 20 februari bevond zich een
grote groep Sóoleksters op het
talud van de A2, naast de plasdras. In de groep foerageerde de

Deze vogel was geheel

wit, met

alleen op de mantel, dekveren en

borst zwarte vlekken.
Onzr waarnemingensecretaris,
Paul Marcus, reageerde na deze
twee gevallen met de opmerking

Hoewel leucisme meeÍ voorkomt dan albinisme blijfthet
toó een zeldzaamheid. De oorzaakvan leucisme is een probleemmet de pigmentatie. De
overdracht van het pigment naar
de veren verloopt niet goed. Het
gevolg is Heurlozeveren.

Detr

veren kunnen overal op het

lióaam voorkomen. Soms,wor-

afi,vijkende, lichte Scholelster.

den er maar enkele veren aange-

Maar ook de lichte Meerkoet
keerde weer terug, op 17 februari. Het werd nog weemder...
Op 23 februari zocht ik door de

tast, vaak is het pigmetatieprobleem zo groot dat bijna het ge-

telescoop naar interessante
waadvogels in hetzelfde gebied.

hele lichaamwit is (Van Grouw,
2000). Leucisme is erfelijk. Van
Grouwwijst er in zijn artikel oP
dat het kenmerkend is bij deze
afiarijking dat elke veer óf gek-

opvallend, omdat dit verschijnsel vrij zeldzaam is. Het zou hier

den Grutto's waren er ook twee
grote groepen Kieviten, En temidden van deze vogels foer-

leurd is, óf wit. Veren, die half
gekleurd zijn, wijzen op een
sleóte conditie en hebben niets

echter niet bij blijven.

ageerde een bijna gehele

Ioosd". Het was inderdaad

Kievit... Het lióaam
?

woordje spreken met de man,
die verantwoordelijk is voor het
inunderen van de graslanden...

Naast de gebruikelijke honder-

dat op deze plaats "kennelijk
iemand bleekwater had ge-

r

ik inderdaad eens een hartig

grotere kans om door een roofvogel te worden gepakt. De

leucistische Meerkoet was dat
jaar niet in beeld, maar kan er

een leucistische Sóolekster.

tE.tl9r4

Hetjaar daarop was de Schole}ster er weer, nu op I I februari, op dezelfde locatie. Wij vonden dat zeer bijzonder. Niet om-

wiue
wit,

was

met wat donkere vlekjes op
mantel en dekveren, dekop was

wit en de vogel had een
geheel witte kuifl
geheel

getrour{, zoals bekend), maar

mist devogel een enzym, dat verl
antwoordelijk is voor het aanmaken van het pigment. Een geheel
witverenkleed is het gevolg.

dat dezelfde vogel er weer was
(vogels zijn vaak zeer plaats-

met leucisme te maken,
Àbinisme komt veel minder
vaakvoor. Bij dit versdrijnsel

Dus drie leucistische vogels op
dezelfde locatie. Binnenkort zal

Literatuur Hein van Grouw.
Kleumutaties bii vogels, 2000.
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Het afgelopen halfaar zijn er met name veel Slechwalken geaen.Dezepleisterden rond
de stad in grotere open gebieden. Verder zijn er opmerkelijk veel waarnemingen van
Grote Gele Kwikstaart en Tjiftjaf gedaan. Zelfs zingende exemplaren van laatstgenoemde soortin december! Kortom, het was zeer de moeite waard om in deze periode
de jas aan te trekken en het beroerde weer te trotseren.
Offieiéel strekt ons werkgebied niet tot de westelijke helft van Spaarnwoude. Echter,
omdatveelArnsterdamse vogelaars daar regelmatig vertoeven, zijn waarnemingen uit
dit gebied en bijvoorbeeld het Twiske ook rnan harie welkom.
Waarnemingen voor de volgende periode (april t/m juni 2001) inzenden vóór
VoorjaarsfenologieJijsten gaarne inleveren vóór I juni rOOr.

l0juli

as.

.,.

zwartezr^raan 30-12,31-12-00, 18-1-01 Rijperweg 1 paar(RvD, PM, PT, NZ).20-1-01 Gouw,
Zuiderwoude 1 ex. (NZ). 5-2-01 Belmermeer 2 ex. (NZ). 26-2-01 Broekzijdse Polder 1 laag ZO (VOD).
WildeZwaan 26-12-00 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB).5-1-01 1 ad. met 1juv.
Holendrechter- en Bullewijkerpolder (WS).
Kleine Zwaan 29-10-00 Poppendammergouw 3 ex., 6-1-01 6 ex. (2 juv.), 18-2 14 ex. (4 juv.) (NZ). 2412-00 Belmermeer 2 ad. en 1 juv., 7-1-01 ,14-1 resp. 10 (4 juv.) en 6 ex. (NZ). 25-12-OO Rijperweg 1 ex.
(NZ). 30-12-00 lJdoorn 2 ex. ad. en 1 juv. N (RvD, PM').27-1 ,5-2,9-2-01 Broekermeer max. 41 ex. (1 1
juv.) (NZ). 4-1 1-00 Vijfhoek 9 ex. ZW-W (VOD). 23-12-OO Gaasperzoom 2 ex. ad. ZZW (VOD). 13-1-01
Gaasperplas 2 ex. ad. en 3 ex.2e kj. NO, 13-2-01 2 ex. roepend O (VOD). 14-2-01
Gemeenschapspolder-Oost 15 ex. ad. en 4 2e kj. (VOD). 21-1-01 Ouderkerkerplas 18 ex. (FG).
rietgans sp. 1 5-2-01 Oosterpark 1 70 ex. overvliegend (JLK).
Toendrarietgans Vanaf 25-11-00 afwisselend in lnlaagpolder, Houtrakpolder; Uiterdijken,
Houtrakkerhoek en Dijkland, Spaarnwoude aanv- tegen de 40 ex. ter plaatse en rondvliegend.
ïoenemend tot ca. 350 ex. op 31-1-01, daarna in afnemende aantallen tot in maart aanwezig (RvD,
PM, Pï). g-12,27-12-OO Rijperweg resp. 12 en 40 ex. (EdB, NZ). 23-12-OO De Hoge Dijk 15 ex. (WS).
22-3-01 Marken 1 ex. (FG). '13-1-01 lJmeer/Kruitfabriek 36 ex. O (VOD).
Kleine Rietgans 18-1 1-00 Vijfhoek in totaal 1053 ex. ! ZW-W §/OD, via WvdW). Op andere dagen
aldaar: 5-l 1 2 ex.,7-11 8 ex. en 30-'l 1 35 doortrekkend (VOD). 9-2-01 Dijkeinde 2 ex. (NZ). 17-2-01
Barnegat, Waterland-Oost 2 ex" (RvD, PM), 18-3-01 Peereboom 3 ex. (NZ). 22-3 De Nes, WaterlandOost 3 ex. (FG).
Kolgans 13-12-00 max. ca. 1800 ex. Waterland-Oost (PT).
Van Nirk Zijlmans ontving ik een lijst met 19 waarnemingen van exemplaren met zwarte halsband.
Weet iemand bij wie deze kunnen worden gemeld?
Grauwe Gans l3-12-00 Waterland-Oost 600 ex. (PI). 29-1 2-00 Ouderkerkerplas 800 ex. invallend (WS).
Sneeuwgans 1-4-01 Rijperdwarsweg 3 ex. blauwe fase tussen 1400 (NZ).
lndische Gans 14-10-00 Gouwzee 2 ex. (NZ).
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1 7-1 2-00 800
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Krakeend 20-1 l-OO Botshol 220 ex. (FG).
Smient Grootste groep in Ouderkerkerplas op 30-1 -01 : ruim 10.000 ex. (PT).
Amerikaanse Smient Een mannetje in de Ouderkerkerplas van 1 3- 1 -01 tot 17 -3-01 . Op 20 en 21-1 -A1
2 mannetjes (DBA, AVN, velen).
Pijlstaart 22-11-0A 4 ex.,23-1 1m. en 30-1-01 2 ex. Ouderkerkerplas (JvB, PÍ). 17-2-01 Holendrechteren Bullewi.jkerpolder 1 paar t.p. (WS), 29-1 1-00 Vm 9-1-01 Houtrakkerbeemden-West 1m. en max. 4v.
t.p. (PM). 28-1-01 Gouwzee 3 ex. (2m.) (NZ). 18-3, 24-3-01 resp. 2 en 1 paar Belmermeer (NZ).
Zomertaling 15-10-00 De Kinsel 1 ex. (À). 17-3,29-3,1-4-01 Holendrechter- en Bullewijkerpolder
max.4m. en 1v, (FG, WS), 1-4-01 Ouderkerkerplas 1 paar(FG). 18-3-01 Durgerdam 1m. (NZ).
Patrijs 13-10-00 Lutkemeerpolder 1ex.,23-12-00, 19-1,21-1-01 8ex. (JvB).3-11,4-12,21-12-00,283-01 Schiphol-Oost max. 9 ex. t.p, (PM). 13-1 ?-00 Schiphol-Rijk 6 ex. (PT). 1-12-00 talud
Spaarndammerdijk bij Uiterdrlken 6 ex. t.p. (PM). 14-1-01 Spaarnwoude, lnlaagpolder 5 ex. t.p. (PM).

27-3-U AMC-terrein

1 ex. (WS)-

0-00 UNA-meertje, 1 juv. ex. (EdB).
Kuifduiker 19-1 1-00 De Vijfhoek 1 ex. (AJ). 1-12,2-12-00 lJmeer Vijhoek 1 ex. t.p. (VOD).
Geoorde Fuut 5-1 1-00 Vijfhoek Strekdam Ballast 4 ex. (VOD), daarna I 1-11, 17-1'l -00 eerst in
lJmeer/Ballastbos, later Haven Ballast 2 ex, (NZ), en weer bij de Vijfhoek op 2-12-00 1 ex. (NZ). 13-3-01
De Diem 1 ex. winterkleed t.p. (JLK).
Aalscholver 25-3-01 Machineweg even ten N. van Ouderkerkerplas 1 ex. met witte ring, waarop in
zwarte letters 22. De vogel is geringd op 27-5-1991 in de kolonie in de Oostvaardersplassen. Laatste
melding was: 14-5-1998, Oostvaardersplassen, nest met 3 pulli. Eerdere waarnemingen
Ouderkerkerplas24-11-94 en 28-1 'l-96 (EdB met Ricardovan Dijk).
Kuifaalscholver 'l-1 2-00 Vijfhoek 1 ex. WZW (VOD).
Roerdomp 14-10-00 Bretten-Groote Braak 2 ex. (TvD). 17-12-00 Boezemkanaal bij Halfweg 1 ex. laag
Dodaars
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(PM).27
24-3-01 1v.

-3-01 lnlaagpolder 1 m. t.p. (RvD, PM). 12-1 -01 Schinkelbos (onderdeel
(PÍ).22-3-01 A4tA9
Badhoevedorp 1 ex. (PT). 18-l-01 Waterland-Oost 1 ex. (PT).
zijn strikt genomen ook buiten de regio) is nog een
Westzijderveld
(JLK). Eerste waarneming voor dit jaar.
de regio en het aangrenzende gebied. Hierover zal t.z.t. een uitin Waterland (tenminste 2),
werden
stukje verschijnen
(2: 1 paar); terwijl in
(tenminste 2,
et zuidelijke deel van de regio
ten minste 1 ex. verbleef in
(PM). 30-1. 3-2,

1
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Amstelland. Daarnaast zijn er meldingèn van Zeeburg, lJburg en omg, en een melding van

Wat .r.l op het

ii5. tle Hogs DiiI
(GÉngebied Amsblhnd, Zuid-O6t

Bontbekplevier 14-3-01 Spaarnwoude, lnlaagpolder omg. Zeelandia 2 ex. neer in weiland (PM). I 7-301 Aandammergouw 2 ex. (NZ). 20-3-01 Kinsel 4 ex. (EdB).
Kleine Plevier 17-3-01 Dijkeinde 5 ex. (NZ). 30-3, 5-4-01 Spaarnwoude, lnlaagpolder omg. Zeelandia 2
ex. t.p. (PM). 9-4-01 Asd.Bos, Schinkelbos 6 ex. t.p. (RvD, PM).
Goudplevier 9-12-00 Schiphol-Rijk ca. 800 ex. (PT). Hier ook in januari talrijk (PM). 3-3-01 350 ex. bij
Uitdam, 20-3-01 200 ex. bij Holysloot 9-2-01 (EdB).
Zilverplevier 25-12-OO Dijkeinde 1 ex, (NZ), 30-12-00 Rijperweg 1 ex, t.p. (RvD, PM). 1-1-01 Gouw
Zuiderwoude 1 ex. (NZ). 29-3-01 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia 1 ex. O (PM).
Kievit En ja, het glorix-syndroom heeft in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder ook bij deze soort
toegeslagen (zie Meerkoet en Scholekster):23-2-01 1 leucistisch ex. t.p.; overigens die datum >900
gewone exemplaren (WS).
Bonte Strandlopet 29-1 I -00 Bretten-Groote Braak 1 ex. (PT). 24-12-OO, 1 -1 -01 Bloemendalergouw
23
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t ex. (TvD).6-1
1OlN247 1 ex. laag
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Groenpootruiter Een late
Rijperweg 1 ex. (EdB).

160 ex. t.p., 7-10 1 ex. ZW-W 4-1 1 15 ex. ZW-W, 5-1 1 3 ex.
6-12-00 Oranjesluizen 1 ex.4ex. ad. en 1 ex. 1ekj. (WvdW).26-12wel zwarte vleugelpunten en rode

r. t, ju
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Steenuil 5-11 , 25-11 , 1-12-OO, 21-1-01 , 'l 9-2-01 Ronde Hoep NO-kant meest 1 ex. t.p., op enkele data
2 ex. t.p. (RvD, PM, PT). 31-12-00, 25-2-01 Ronde Hoep zuidkant resp.1 ex. en 2 ex. t.p. (RvD).
Bosuil 5-10, 6-10-OO Geuzenveld, Colijnstraat 1 ex. roepend (PhD). 8-2-01 Noordzijde Sloterplas 1 ex.
roepend (PhD).
Ransuil 17-1,23-1-01
Velduil 7-1 'l -00 Bin
af en toe vleugel

(voD), 20-11
op 1 1-12 in

met 4 ex. (FG, JLK).
hoog W (WvdW). 13-1 1-00 Schiphol-Oost 1 ex" rondvliegend,
1 ex. (NZ). 29-10-00 tlmT-2-01 Ballastbos meest 1 ex., maar op 11-1 l1-10 2 ex. Vrjfhoek UNA-meertje (EdB), 23-12-00 2 ex. UNA en 1 ex. Derde
,20-1 ,24-2-01 UNA-Diemen 1 ex. (EdB, FG, WvdW NZ, AVN: Knol). 9-2, 3ï2.00
1 ex./ gehoord
ws). 24-11

Kleine Bonte Specht 7-1 0-00 Vijfhoek 1 ex. ZW-W 1 8-10 1 ex. ZW-W (VOD). 5-1 2-00 Gaasperzoom 1
ex. (VOD). 26-1-01 Asd.Bos, Meerzicht 1 ex. (Amon Gouw, via AVN).
Veldleeuwerik Talrijk gehele periode rond Ringweg lnlaagpolder; Spaarnwoude, met op 15-2-01 zang
(RvD, PM, Pï). B!.i de Poppendammergouw, Waterland werd op 1 1-1 1-00 het periodemaximum van
120 ex. geteld (NZ). Op 3-2-01 telde Nirk daar 1 10 ex.
Boomleeuwerik 20-10-00 Vijfhoek t ex. Z\N-W 21-10 4 ex. ZW-W (VOD). 22-10-OO KraijenhofÍstraat
voorm, Ns-terrein 1 ex. overvliegend (JLK), 29-12-AO GolÍbaan De Hoge Dijk 8 ex. t.p. in de sneeuw (WS).
Boerenzwaluw 1 8-1 0-00 Vijfhoek 7 ex. ZW-W, 21-10 2x 1 ex. ZW-W (VOD). 24-3-01
Houtrakkerbeemden-West 1 ex, rondvliegend (PM). 31-3-01 Groote Braak Halfweg 2 ex. (FG). 31-3-01
Broekzijdse Polder, Het Gein onbekend aantal (WS).
oeverzwaluw 7-4-01 Grootë Braak bij Halfweg 5 ex. rondvliegend (RvD, PM).
Waterpieper Amsterdam-West: Vanaf 9-10{0 present in Eendrachtpolder met tientallen ex., in januari
beduidend minder: op 31-1 5 ex. gezien, nadien weertoenemend totca.20 in maart, 5-4 nog 10 ex.
present (PM). 28-1 1-00 Bretten-Groote Braak 40 ex. op slaapplaats, verder oostelijk in Bretten ca. 10 ex..
DezevogelsfoeragerenoverdagvoorhetmerendeelindeEendrachtpolder(PM).29-1-01 Osdorper
Bovenpolder 3 ex. (Pï). 1 -2-01 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (FG). 1 3-1 -01 Lutkemeerpolder 2-3 ex. (JvB).
Asd.Bos en Schiphol: 16-10-00 Asd.Bos, Schinkelbos 2 ex. (PT).1 1-3-01 Schiphol-Rijk 2 ex. (RvD). 3-4,
9-4-01 Asd,Bos, Oeverlandenreservaat N.Meer resp. 6 ex. en 'l ex. op slaapplaats. (RvD, PM).
Groengebied Amsterdam e.o.: 21-1-01 Ouderkerkerplas 4 ex. (EdB).
Diemen e.o.: 21-10-00 Haven-Ballast 8 ex, (NZ). 8-12-00 Cruquiuskade 1 ex. (EdB). 26-12-00 Muiden,
dijk 4 ex. (EdB). 1-1 -01 Vqfhoek 1 ex. (EdB). 13-2-01 Asd.-Rijnkanaal t.h.v. Vijf hoeUUNA 80 ex. O
16.25u., Hele periode waargenomen UNA/Diemen-VijÍhoek (VOD). 17-1-01 Diemerpolder 5 ex. (FG).
31-3-01 Overdiemerpolder 12 ex. broedkleed (NZ).
Waterland: 21-10-00 Barnegat 9 ex. (NZ). 22-10-00 Peereboomweg 31 ex., op 16-12 aldaar 6 ex. (NZ).
5-1 l-00 Waterland-Oost 3 ex. (EdB). 25-3-01 Aandammergouw I ex. broedkleed (NZ). 1-4-01
25
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Böhre, daarna door

4-r-01
Blauwborst

(PM)..31

en Boezem

4 ex.
p. (fvD).,4.
Ballast

1

ex. (lvB).

op

400
11

1-1

t.p.
3-1

en

21-1
Uitdam 1
21-2-01 Diemerpolder 1 ex. (FG).
een tuin aan het Voltaplein 1m. t.p. (Zoeteliefl. 29-3-01 Nederhoven
Snelleveldstraat 1 m. (WS).
(FVo). 31-3-01 Halfweg 1 ex. (FG).
Fitis
rjiftjaf 20-10, 21-10-00 Vijfhoek 1 ex. t.p. (VOD). 12-11-00 Haven-Ballast 1 ex. zinoend! (NZ),9-12-00
Gemeenschapspolder 1 ex. zingendl (NZ). 19-1 1 Vm 19-12-00 Lange Bretten, tussen Volkstuinen De
Groote Braak en de Seineweg ien minste 4 ex. in drie groepen Staartmezen (RvD, PM). 17-12-OO
rietkraag oeverBoezemkanaal Halfweg 2 ex. t.p. (RvD). 7-12, 9-12-00 Nieuwe Houttuinen 1 ex. t.p., op
'14-2 en 15-2-01 zong de vogel hier (Dini Klaassen). 8-1 2-00 Asd.Bos, Vogeleiland 1 ex. (PT). 1 0-1 2-00
Westqaarde Z ex Lp. (JvB).27-12-00 Lutkemeer 1 ex. (JvB). 23-12-00 Fahrenheitsingel 3 ex. (AJ). 8-125

FEBr(}0€ *xï$&Ër{ ?000

- 3'l

MAARr'2í}01

waaÍnemtngen

01 TuingroepTigeno 1 ex. (PT).8-1-01 Ma
Braunpad, ook Osdorper Binnenpolder, 1 ex. (PT).
l3-1-01 Vijfhoek 2 ex. roepend (VOD). 21-1-01 Tnln
Hullemanstraat 1 ex. t.p, (JvB). 1-2-01 Annat Hoeve
1 ex. (AJ). 3-2-01 Drijvende tuin Amstel t.h.v
Stadsarchief 1 ex. foer. (WvdW). 9-2,23-2, 11-3, 163-01 Vijfhoek max. 2 ex., op 1 1-3 zang (EdB). 1 1 -30l Gaaspezoom zang §OD). Van Nirk Zijlmans
ontving ik een lijstje met 14 waarnemingen van 181 1-2000 Vm 14-1-2001 . Daarvan wil ik de zingende
exemplaren hier nog even vermelden: 26-1 1-00
Ballaíbos (zacht), 3-1 2-00 Nieuwendammerdijk
gewoon zingend, 9-1 2-00 Gemeenschapspolder.
Vuurgoudhaantie 3- I 0-00 tl m 7 -2-01 Westgaarde
max.4 ex. (JvB, PÍ). 20-10-00 Zorgvlied 4 ex. t.p.
(wvdw). 20,1 0-00 Vijfhoek 3 ex. t.p. (VoD). 31-1 200 Ballastbos 2 ex. (NZ). 15-1 1-00 Artis 'l ex. t.p.
(WvdW), 3-1 2-00 Gaasperzoom 1 ex. (VOD). 1 1 -12N
00 Brettenpad 1m. t,p. (PM). 31-12-00 en 13-l-01
Poldenrrreg resp. 1 en 2 ex. (EdB).20-1-01 W Druck2
ö
erlaan Amstelveen 1 ex. (AVN: Vlek en Jan-Joost
Berdmlnnstie,vilÍh4hroktobGr2m0
Bakhuizen). 24-1-01 Nwe OOSterbegraafplaatS I ex.
(FG). 21-2-01 Flevopark 1 ex. (FG).21-2-01 omg. Kleine Noorddijk 1 ex. (WS). 24-3-01 Hoge Drlk 1 ex. (WS).
Baardmannetje ln oktober Vm december geregeld waargenomen in Bretten-Groote Braak, grootste
groep echter gezien op 30-9-00: >20 ex. t.p. (PM). 30-1 2-00 Barnegat enkele t.p. (RvD, PM). 7-1 0-00
Vijfhoek 16 ex. ZW-W (VOD). 4-l 1-00 Haven-Ballast 4 ex. (NZ). 31-12-00 Vijfhoek 12 ex. (NZ). 21-1-01
Noorder lJplas 1 ex. (NA. 20-3-01 Zuidezeeweg 5 ex. (EdB). 30-3-01 Hoge Dijk 1m. (WS).
Glanskop 23-2-01 Vijfhoek (EdB).
Matkop 29-11-00 Nieuw Brettenpad 1 ex. t.p. (PM).
Buidelmees 7-10-00 Vijfhoek 1 ex. ZW-W (VOD).
Boomklever 21-10-00 Asd.Bos Bosrandweg omg. Manege 3 ex. t.p. (WvdW). 4-1 1-00, 28-1-01 , 10-2,
21-2 Flevopark max. 2 ex. (FG). 21-10 'l ex., 29-10 1 ex., '18-1 1 4 ex.. 3-12-00 1 ex.,7-2-01 1 ex. zingend, 1 1-3 1 ex. zingend Ballastbos (NZ). 6-1-01 Nwe. Oosterbegraafplaats 2 ex. (FG). 29-3-01
Frankendael 'l ex. (FG). 5-2-01 Artis 1 ex. roepend (WvdW). 4-3-01 Abcoude, café De Eendracht 1 ex.
foer. in leilinden (Ed Veling). 10-4-01 Vondelpark 1 ex. roepend (RvD).
Klapekster ln de tweede helft van oktober werd door Rob Metz uit Badhoevedorp op Westgaarde 1 ex.
t.p. waargenomen (mededeling JvB).
Roek 25-1 1, 17-12-00,3-1-01 Broekzijdse Polder resp. 6, 12 en 3 ex. t,p. (WS). 1 1-1-01 Middelpolder
onder Amstelveen 2 ex. (FG). 22-2-01 Noorderpolder (N. van Botshol) 6 ex. (FG). 10-3-01 42 t.h.v.

Abcoude 10 ex. t.p. (EdB).
Bonte Kraai 5-1 1-00 Poppendammergouw 1 ex., 28-1-01 2 ex. (NZ). Begin december 2000 werd er in
Spaarnwoude 1 gezien langs de Ringweg ter hoogte van de Houtrakkerbeemden-West door Klaas Eigenhuis (pers. med. 2-1-01). Op 16-1 en 20- l -01 was er weer een Bonte Kraai in de lnlaagpolder (RvD, PM).
Raaf 14-2-01 12.00u. 1 ex. ZO Artis, werd door Zwarte Kraaien aangevallen (WvdW).
Keep 12-1-01 Asd.Bos Kop Bosbaan 3 ex. (PÍ).
Goudvink 4-11 , '15-11 en 20-1 1 -00 Vijfhoek 1 ex. t.p. (VOD). 26-1 1-00 Ballastbos 2 ex. (NZ). 1 -12-00
Vlfhoek 1 ex. (VOD).31-12-00Vijfhoek 1 ex. (NZ).24-1-01 Westgaarde 1v. (PT).
Frater 30-1 1-00 Vijfhoek overvliegend(e) ex(x). gehoord (VOD). 27-2-01 Ruigoord 8 ex. (PT).
Barmsijs 7-10, 21-10-00 Vijfhoek 1 ex. ZW-W (VOD).
Grote Barmsijs 'l-2-01 Gaasperzoom 2 ex. (VOD). 24-2-01 Gaasperpark 2 ex. (VOD).
lJsgors 4-10-00 Vijfhoek I ex. ZW-W, 7-10 3 ex. ZW-W, 18-10 4 ex, ZW-W, 7-11 2 ex. doortr, 30-1 I
doortr. gehoord (VOD). 17-12-00 Waterland 2 ex. t.p. (FV, WWA).
27

Naqekomen berichten
vaË'voor 1-10-2000
Kleine Rietgans24-9-00 Vijfhoek 5 ex. ZW-W

(voD).
Rotgans 18-5-00 Kinsel 1 ex. (FG). 23-9-00 Vrlfhoek
6 ex. ZW-W, 3O-927 ex. ZW-W (VOD).
Krooneend 17-9-00 Gouwzee 13 ex. (FG).
Witoogeend 19-7-00 Vijfhoek 1m. (JLK).
Middelste Zaagbek 30-9-00 VtlÍhoek 35 ex. ZW-W

(voD).
Ooievaar 28-7 en 13-8-00 Middelpolder onder
Amstelveen 1 ex. met ring om linker tibia, t.p. (GJA).
Blauwe Kiekendief 30-9-00 Vijfhoek 1m. ZW-W

(voD).
Smelleken 27-9-OO Vijfhoek 1v. en 1 ex. 1e kj. W-

ZW 30-9 I ex. t.p. lJburgA/ijfhoek (VoD).
Porseleinhoen

1

3-5-00 Duivendrechtse Polder 1 ex.

(Fc).

Meerkoet 22-9-OO Gouwzee 8000 ex. (FG).
Zilverplevier 30-9-00 Vijfhoek 1 ex. ZW-W (VOD).
Bokje 25-9-00 llperveld 1 ex. (FG).
lJslandse Grutto Kinsel 11-4 16 ex.,17-4
op 2l-4-00 >60 ex. t.p. (FG).

1

10 ex., en

Regenwulp 9-8-00 Duivendrechterpolder gehoord in
groep van circa 70 Wulpen t.p. (GJA).
Dwergmeeuw 24-9-OO Vijfhoek 2 ex. ZW-W, 30-9
36 ex. ZW-W (VOD).
Koekoek 22-9-00 Zuiderwoude 1 ex. Z (FG).
Kerkuil 3-8-00 omg. Abcoude vijf pulli van broedvogels aldaar geringd (GJA).
lJsvogel 20-8-00 Amstel bij Utrechtsebrug 1 ex. (FG).
9-9-00 Australiëhaven 1 ex. (TvD).
Groene Specht 29-9-00 Eendrachtpark en Sloterpark
bij Kindereiland 1 ex. (PhD).
oeverzwaluw 22-9-OO Dijk Marken 2 ex. (FG).
Noordse Gele Kwikstaart 9-5-00 Udoorn 3 ex. (FG).
Grote Gele KwikstaaÉ 17-9-00 Waterlandse Zeedijk

bij Kinselmeer 1 ex. Z (FG).
Beflijster 18-4-00 Ransdorp 1 ex. (FG).
Grote Liister 30-9-00 Bretten 2 ex. W (TvD).
Bladkoning 15-9-00 Vijfhoek 1 ex. t.p. (VOD). 25-900 binnentuin Keizersgracht / Brouwersgracht /
Herengracht/ Herenstraat 9.00u.-91 5u. I ex.
roepend

(JLK).

Vuurgoudhaantje 9-9-00 Cruquiusstraat 2 ex.

(JLK).

Baardmannetje 30-9-00 Vlfhoek 27 ex. ZW-W

(voD).
Buidelmees 7-6-00 Boezemgemaal Halfweg 1 ex.
(FG).

Appelvink 30-9-00 VijÍhoek 2 ex. ZW-W (VOD).
Ortolaan 10-9-00 1 ex. ZW-W Vijfhoek (VOD).
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Kerkuilenwerkgro ep No o rd - Holland
nog

;1
I
I

ien jaar geleden werd over de Kerkuil
g.schreren als een'voormalige'broedvogel,
Gelukkig kunnen we dat nu herzien:
Kerkuil broedt weer in Noord-Holland verspreid
over de hele provincie. Er zijn duidelijke

de

concen-

beschouwd als een'voormaligd broedvogel.
ïbch waren wij van mening dat het de moeite
waard was om hervestiging aan te moedigen.
Nestgelegenheid bieden zou misschien resultaat
opleveren, gezien het succes in de Wieringermeer.
Er moest dus veel werk verzet worden om alle ver-

traties in de Weringermeer, het binnenduingebied,
het Gooi en de Haarlemmermeerpolder. loren gegane nestgelegenheid te compenseren
door het maken en plaatsen van nestkasten. Het
Na 1970 is de Kerkuilpopulatie in Noord-Holland aantal nestkasten in Noord-Holland is gestegen

achteruit gegaan en uiteindeliik verdween de soort van een tiental in 1989 tot ruim over de vierhonderd in januari 2001.
uit de provincie. De grootste klap viel landelijk in
ruim
de strenge winter van 1963. Van de toen

3.000broedparenblevenerslechtsenkeletien- Bundelingvan krachten
tallen over.

In I97l broedden

paar in Noord-Holland en

in

1978 werd

broedgeval meer vastgesteld. Landelijk

Kerkuil met uitsterven

zes
geen
werd de

er nog slechts

bedreigd.

1987 werd in de Wieringermeer het initiatief
genomenomhervestigingvan deKerkuil in
Noord-Holland mogelijk te maken. kden van de
Vogelwer§roep Wierhaven legden contacten met

In

Deze
eerste
Noord-Holland.

boeren om nestkasten te mogen plaatsen.
inzet werd beloond in 1990, met het
broedgeval sinds jaren in

Om de activiteiten van de vrijwilligers te stimuleren, heeft Landschapsbeheer Noord-Holland
(voorheen StichtingVrijwillig Natuur- en
Landschapsbeheer Noord-Holland) in 1990 mede
het initiatief genomen tot de oPrichting van de
Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland. De provincie isna de oprichtingvan dewerkgroep verdeeld
in negentien regio's. Vanaf 1991 is men begonnen
alle geplaatste nestkasten te voorzien van een
provinciaal nes&astnummer en deze zijn
opgenomen in een database met vermelding van
alle relevante gegevens. Alle Noord-Hollandse

Het was dus mogelijk dat de Kerkuilen zwervend gegevens over broedgevallen, solitaire Kerkuilen
zijn verzameld tijdens de regionale vergaderingen,
langs de Afsluitdijk, de Noord-Hollandse
wisten te bereiken en een uitbreiding van de popu- waarbij de negentien regiocoördinatoren aanwezig
latie lag misschien voor de hand. Velen, waaronder waren. Door Vogelbescherming Nederland zijn
deze opgeslagen in een landelijke database. Alle
prominente IGrkuilenkenners, hebben toen
broedgegevens worden sinds 1990 min of meer
ongelovig hun sóouders opgehaald. In de

polders

wat
laatste
is het Noord-Hollandse landschap door

landdekkend geregistreerd.
decennia
verstedelijking en ruilverkaveling sterk veranderd. Vanuit de Amsterdamse regio nemen Gerda en
De schade door habitatvernietiging en het
foop Andriese, Bert-fan Bol en Fransvan Zutphen
grote sóaal verdwijnen van'natuurlijke'nestgele- deel aan deze Kerkuilenwerkgroep.
genheid, bijvoorbeeld door het afsluiten van

op

kastelen,
wa.
nog

Groei van de Kerkuilenpopulatie
invliegmogelijkheden bij restauraties van
in Noord-Holland
molens, kerken, schuren en andere gebouwen,
Na de nieuwe vestiging in 1990 met één paar in de
verbijsterend. Het landsóap bood de IGrkuil
maar weinig kansen. Hervestiging van deze l«rets- Wieringermeer nam het aantal broedgwallen gestaag toe. In 1996 werd een piek bereikt met 28
bare vogel zou een utopie zijn. De lGrkuil

werd

29

met 40 uitgevlogen jongen. Aantal nestkasten 232.
1994 18 broedgevallen waírvan 16 succesvol.

1

tweede broedsel. 38 geringd met 49 uitgevlogen

jongen. Aantal nestkasten 264. 1995 25 broedgevallen waarvan 22 succesvol. 5 tweede broedsels en
een pogiÍrg tot een derde broedsel. 60 geringd met
70 uitgevlogen jongen. Aantal nestkasten

294. 1996

28 broedparen, waarv-an 24 succewol, 2 tweede
broedsels, 61 geringd met 69 uitgevlogen jongen.

Landelijk ook een topiaar met totaal 1366 broedparen. Aantal nestlasten 345. 1997 15 broedgevallen, waarvan 13 succesvol. Geen tweede broedsels. 34

geringd met 38 uitgevlogen jongen. Aantal

nestkasten 364. 1998 27 broedgev-allen, waarvan 5
tr+reede broedsels, A]le broedsels waren succesvol.

Er zijn 95 jonge lGrkuilen uitgevlogen, waarv-an 93
geringd. Er waren 5 tweede broedsels, waarv.an 15
jongen zijn uitgevlogen. 1999 39 broedgevallen,
waarvan 4 tweede broedsels. Totaal zijn er 109 uitgevlogen jongen, waaryan er 106 zijn geringd. Er
zijn 38 jongen doodgegaan en l7 eieren waren

s
U

ö
Jong€ KeÍkuil, tlijlpaaídengebouw

Artii, í92t

broedparen, Daarna zakte de populatie in met 15
broedparen, om daarna weer de stijgende lijn voort
te zetten. Het absolute topjaar in deze reeks is 2000:
liefst 4l broedgevallen in de provincie zijn vasgesteld. Ondanks het gedegenereerde landschap is
er kennelijk plaatselijk nog wel voldoende voedsel.

Het lijkt erop dat het gebrek aan nestgelegenheid
de beperkende factor is geweest. Het bezettingspercentage was mde zo hoog omdat de nestkasten
waren opgehangen in gebieden waarvan verwadrt
werd dat zij voldoende muizen konden bevatten.

onbevrucht. Aantal nes&asten 397. 2000 Een
nieuw record:41 broedsels, waarvan 7 tweede
broedsels. Van het eerste broedsel zijn er 6 mislukt.
Van het tweede broedsels zijn er 2 mislukr Van de
48 broedsels zijn er 34 van de 215 eieren niet uitgekomen. Er werden 18 I jonge Kerkuilen geboren;
daarvan zijn er 46 doodgegaan. Totaal zijn er 135
jonge Kerkuilen uitgevlogen.
De pieken en dalen in ha aantal broedgevallen

kunnen wellicht verklaard worden uit de populatietrends bij het stapelvoedsel van de Kerkuil:
Veldmuizen. De populatiecyclus van de Veldmuis

1990 Het eerste broedgeval in de Wieringermeer: 5

doorloopt driejaar.

jonge Kerkuilen, alle 5 zijn geringd, er zijn 2 doodgegaan en 3 zijn er uitgevlogen. Er zijn 64

Braakballenonderzoek en pÍooaresten

nestkasten gemaakt door de werkgroep. l99l 5
broedgevallen waaryan 3 succesvol,8 geringd met

Een prima ontwikkeling is de

13 uitgevlogenjongen.

Dit jaar werden er 93 nieuwe nestkasten geplaatst,
totaal 156 nestkasten. 1992 10 broedgevallen waarvan 9 succesvol, I tweede broedsel,25 geringd met
32 uitgevlogenjongen.

Dit jaar werden er 33 nieuwe kasten geplaatst,
totaal 188 nestkasten. 1993 17 broedgevallen waarvan 14 succesvol. 3 tweede broedsels,36 geringd
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in

1993 gestarte

samenwerking met de NOZOS (Noord-Hollandse
Zoogdieren Studiegroep). In het verleden is in

t,

Noord-Holland al veel geplozen, maar het ontbrak
aan coördinatie en systematiek. Door deze samenwerking zijn er heel veel gegevens beschikbaar
gekomen over de keuze van voedsel van de Kerkuil
in Noord-Holland. In Noord-Holland lijkt de
Huisspitsmuis stapelvoedsel te zijn, gevolgd door

juni

2001
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> Veldmuis het stapelvoedsel. Om de conclusie te
trekken dat de Huisspitsmuis de belangrijkste
prooidiersoort is, zouden ieder jaar systematisch
braakballen per kast verzameld moeten worden
Door braakbalonderzoek zijn er nieuwe locaties
ontdekt van de Waterspitsmuis, Dwergspitsmuis
en Dwergmuis. Nog steeds worden bij nest- en
roestplaatsen gevonden braakballen verzameld en

door de NOZOS geanalyseerd. Danlzij uitgeplozen braakballen zijn er twee nieuwe gebiedjes
van de Huisspitsmuis in West-Friesland ontdekt.

afgeleid uit de terugmeldingen van dood gevonden Kerkuilen op die plaatsen. Uit ringonderzoek
blijkt dat volwassen Kerkuilen het hele jaar in de
naaste omgeving van hun broedplaats blijven.
Gedurende strenge winters en perioden met

weinig voedsel vertonen ze zwerfgedrag.
|onge Kerkuilen verspreiden zich na het broedseizoen, zonder dat er sprake is van een
voorkeursrichting. Deze vogels proberen zich in
de loop van het jaar in een nieuw gebied te vestigen. Van de in Noord-Holland geringde jonge
Kerkuilen is bijna 70 procent binnen een straal

Doodsoorzaken
Doodsoorzaak nummer één in Noord-Holland
van de dood gevonden Kerkuilen is het verkeer:
maar liefst 62,3 procent. De aantrekkingskracht
van de berm voor de Kerkuil is een logisch gevolg
van de slechte voedselsituatie op andere plaatsen.

Door op veilige plaatsen voedselgebieden, zoals
kruidige akkerranden en onbegraasde randen van
weilanden, te ontwikkelen, zal de Kerkuil minder
afhankelijk zijn van bermen, Ook de bermen zelf
moeten verbeterd worden. Het betreft het aanpassen van de bermpalen en hectometerborden
zodat de Kerkuil er niet meer op kan zitten. De
bermpalen krijgen een soort'puntmutsje'en op
de hectometerborden zal een draadconstructie
worden aangebracht. Als vervangende zitplaats
zullen heiningspalen op l0 meter afstand van de
weg worden geplaatst.
Een andere doodsoorzaak is dat jonge Kerkuilen

van 50 kilometer teruggemeld,2T procent binnen
100 kilometer. Slechts 2,5 procent van de in ons
land geringde jonge Kerkuilen wordt verder dan
300 kilometer vanaf de geboorteplaats teruggemeld. Terugmeldingen van Noord-Hollandse
Kerkuilen komen uit: Friesland (inclusief Ameland), Overijssel, Flevopolders, Zuid-Holland,
België en Engeland. Tijdens nestkastcontroles

wordt wel eens een solitaire Kerkuil gevangen om
te kijken ofdeze geringd is. Een Kerkuil geringd in
Duitsland (Helgoland) broedt al negen jaar sucI
cesvol in de Wieringermeer.
Dokte 4 provi nci aal coörd i n ator
Kerku i lenwerkg roep Noo rd-H ol I a n d
Rei nder

T 0229-219207 E dokter29@zonnet.nl
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gedurende de wintermaanden, wanneer het voed-

Di(k van Galen.

sel schaars is, schuren en gebouwen binnenvliegen

Dick van Galen.

via tijdelijk openstaande deuren of ramen. In veel
gevallen kunnen ze niet meer naar buiten en sterven van de honger, Verder zijn de Kerkuilen
gevoelig voor rodenticiden, die als bestrijdingsmiddel tegen knaagdieren worden toegepast.

Ringonderzoek
Veel Kerkuilen komen via de Afsluitdijk de kop
van Noord-Holland binnen. Dit kan worden
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Bonte vliegenuanger
Bonte vliegenvangars kunnen zich onvoldoende aan het
veranderend klimaat aanpassen.
Elk jaar vliegen de bonte vliegenvangcrs - klcine zwarÈwitte vogeltjes - vanuit Afrika naar Europa om tc broeden en hun jongcn
groot te brengcrr. Vrocgcr hadden ze een paar weken om tríj tc korncn van rleze uitputtcnde reis. Daarna gingen zc pas brocden.
lvlaar sintls 1980 gaan ze al nir ticn dagcn aan dc slag, melden Nedcrlandse crnrlerzockcrs in Nantre (17 mei).
Hct klimaat in Europa is in de lente dc afgelopcn twintig jaar
namclijk een paar gradcn warnrcr gc»,orden, waardoor het voedsel dat geschikt is voor dc jongen - bepaalde rupsen en vliegende
insecÍcr) - ccrder uitkonrt. En dit overhaaste eileggen is zelfs nict
voldoende om de optimale maaltijd voor de jongcn bij elkaar te
schurrelen. Daarvtrorzijn zr iets tc laat. Vroegcrnaar Europa vliegen doen dc bonte vlir:genvangers niet. Er is namelijk geen cnkr:l
signaal in Afrika dat hun vertelt dat het klimaat in Europa in hel
voorjaar is
lstrid Smit

veranderd.
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