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Vogelcafé! f0n1r IlnDf,lIC[ 2e0t

Na ale vakanties is het weer hoog tijd voor een

informele bijeenkomst.
Op dinsdag 30 oktober 2001 vanaf 20.00 uur is
iedereen welkom in café "De Doelen" op de

Kloveniersburgwal nr. 125 om te verhalen over
vakantie, waarnemingen in de regio of daar-
buiten, en andere zaken.

Men wordt geacht bij het weggaan de zelf
genuttigde dranken e.d. af te rekenen aan de

nog aanwezigen.

l6déÉen is relkom in caÍé'Dè Doelen'

Op zaterdag 29 september vindt

de World Birdwatch 2001, georgan-

iseerd door Vogelbescherming

Nederland, plaats.

lnmiddels heeft de Vogelwerkgroep

Amsterdam zich hiervoor

opgegeven. Er hebben zich in totaal

5 personen aangemeld, dus zal er in

ieder geval één telpost bezet gaan

worden.

Het telwerk duurt van 6.30 tot
17.30 uur. Mochten (het liefst

ervaren) tellers zich geroepen wor-
den alsnog mee te tellen, dan kan

dat natuurlijk. Bel of mail mij dan.

Ellen de Bruin

r 020-6241123
E e.a.h.de.bruin@freeler. nl

Adreswiizig ingen
h J.H. van Blitterswijk

M. Gleichman
H.E. Postma
J. van Santen
G. van derSijde

Nieuwe Leden

E. Altona
H.C.A. Brandt
M.C.F.M. Franke
F. de Jong

Zeeburgerdijk 51 3

Bogortuin 157

Valentíjnkade 1 14
Postbus 56708
Zeeburgerdijk 613

Van Hogendorpplein 4
Z. Jansestraat 46y'2

Kribbestraat 48/1
GriseldestÍaat 27l2
Bachplein 9
Van Eijdenhof 21

H. Ronnerplein 1/4
Hamontstraat 200
Van Nijenrodeweg 115
Bilderdijkpark 13/2
Provincialeweg 56
Richard Wagnerstraat 20

020-6650936
020-6214384
020-6243164
020-61 89789
020-5650936

020-6863909
020-6656909
020-6M8327
020-681 2332
020-6624r'.14
0334946174
020-6764625
020-6140028
020-6612033
020-6833226

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Leusden
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam-zo
Amsterdam

M.
J.

s.

R. van
t.D.
L.A. van
A.
G. vd.

Kits v. Heijningen
Ladíges
Molin
Ouwerkerk
Pranata
Stijn
Terpstra
WoeÍdt

1095 LH

Í019 PE

Í095 JL

1040 AS

1095 LH

1051 AX
1097 CN

1079 WV
1055 AS

1077 GH
3833 JW
1073 KS

í066 NE

1083 EH

1052 SC

1 103 5B

1077 W

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
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Q p zaterdag 1 december 2001 organiseert
SOVON Vogelonderzoek Nederland in
samenwerking met Vogelbescherming
Nederland en de Nederlandse

Ornithologische Unie (NOU) haar jaarlijkse

Landelijke Dag. De dag is gratis te bezoeken
voor iedereen met hart vooÍ vogels (tellen).
Naast de uitgebreide informatie- en boeken-
markt ën kunstenaarsgalerij zijn er de gehele
dag lezingen van gerenommeerde vogelon-
derzoekers. Voor de jeugd van 6 t/m 11 jaar
is er de hele dag een speciaal jeugdprogram-

ma. De kosten hiervan bedragen f 20,- per
kind (van tevoren aanmelden is noodzake-
lijk). De Landelijke Dag vindt plaats in
Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen,
op 5 minuten loopafstand van het station
Nijmegen.

Er is een dubbelprogramma: in de bovenzaal van

De Vereeniging wordt een lezingencyclus georga-

niseerd door het Nederlands Centrum voor

Natuuronderzoek (NCN). Het NCN is een samen-

werkingsverband van organisaties op het gebied

van ecologie, natuurbeheer en -beleid, waaronder

SOVON. De NCN-lezingen zijn uiteraard ook bij te
wonen door bezoekers van de Landelijke Dag.

Het jeugdprogramma bestaat uit een vogelexcursie

door de Ooijpolder bij Nijmegen. Vorig jaar was dit
een groot succes en konden de jeugdige deelne-

mers melden dat ze o.a. 13 Grote Zilverreigers en

81 Kraanvogels hadden gezien! Deelname is echter

wel beperkt, dus geef uw kind(eren) ruim van

tevoren op om teleurstelling te voorkomen.

SOVON-Iellers ontvangen begin november een

uitnodiging met het definitieve programma. Deze

staat ook vermeld op de SOVON-homepage
(www.sovon.nl) en is bovendien aan te vragen bij

SOVON: info@sovon.nl of tel. 024-68481 1 1.

5DeGierzwaluw jaargang 39 nr,2, september 2001



Excursies
Voor excursies gelden de volgende regels (tenzij
anders vermeld): vERzAMELEN op HEï srADtoNpLEtN
TUSSEN DE TWEE FEBO's, VERTREK OM 8 UUR PRECIES. ZORG

ZELT VOOR ETEN, DRINKEN EN EvT. REGENKLEDING, MELD JE

VOORAF AAN BI, JIP LOUWE KOOIJMANS: 0204223938

zo Í6 sept., Maasvlakte, Auto-excuÍsi€
Dit verloren stukje industrieterrein heeft al veel
ornithologische klappers opgeleverd. Met name tij-
dens de trek kan hier echt alles voorbij komen. Wie
weet wat ons te wachten staat.

Za í3 okt., Texel, Busexcursie
ln verband met het honderdjarig bestaan van de
KNNV vindt een gezamenlijke excursie plaats voor
zowel leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam als
leden van de KNNV afdeling Amrterdam. Per 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 140,00 over te
maken op giro 8983804 t.n.v. excursie/lezingencom-
missie KNNV Amsterdam, o.v.v "excursie Texel". U

staat ingeschreven als het inschrijfgeld ontvangen is.

Voor meer inÍormatie kunt u contact opnemen met
Gerritje Nuisker. 020-6969246 I g.nuisker@wolmail.nl.
LET OÈ inrtappen kan op 3 plaa6en: 7.30 uur Amstel-
veen, 7.45 uur Stadionpln en 8.0O uur Station goterdijk.

Zo 9 dec., lJmuiden, mto/wandelexcursie
Langs de Zuid-Pier, rond het Kennemermeer en in de
vissershaven zitten altijd vogels. Wie weet wat er
deze dag te zien zal zijn; in ieder geval enkele win-
tergasten.

za29 sept., MinicursuS "Vogels van Texel'
Voorafgaand aan de busexcursie van 1 3 oktober geeft
Jip Louwe Kooijmans een minicursus over de vogels
van Texel in het NIVON-huis, Polderweg 94, aanvang
20 uur (zaal open 19.30). Texel is één van de'birding
hot spots'van ons land. Jip gaat elk jaar een aantal
dagen naar Texel om vogels te kijken en te foto-
graferen. De diaserie die hij zal tonen, geeft een aar-
dige indruk van het rÍke vogelleven op het eiland.
De serie bestaat uit fotol die híj daar de laatste jaren
heeft gemaakt, aangevuld met zijn mooiste plaatjes
van andere plaatsen langs de kust van de Noordzee
en de Waddenzee. Veel van deze soorten zult u zien
tijdens de excursie. Tijdens de lezing zal hij extra
aandacht besteden aan lastig te herkennen soorten
van vogelfamilies die in het waddengebied veel
voorkomen, zoals strandlopers, meeuwen en ganzen.
Bovendien zal hij proberen een relatie te leggen
tussen de vogels en hun omgeving aan de hand van
de ontstaansgeschiedenis van het eiland.
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Lezingen
ln het naiaar van 2001 worden twee lezingen
gegeven. De regio3 lopen nogal uiteen: Siberië en
Noord-Holland.

di 2 okt,, Chris Schenk: Siberië
Chris Schenk fotografeert al vanaf zijn vijftiende. Hij
is een ervaren natuuríotograaÍ en is actieÍ in de
Vereniging van NatuurFotografen, in het Natuur-
Íotografengilde en voor Foto Natura. lnmiddels is hij
twee keer in Siberië geweest. ln 1999 nam hij deel
aan een expeditie naar de lndigírkadelta in Noord-
Yakutíë, met als doel een globale inventarisatie van
de plaatselijke fauna. Mooie soorten díe hij er zag
waren Laplanduil, Ross' Meeuw, Siberische Witte
Kraanvogel en Siberische Taling. De expeditie in 2000
leidde naar het Chukotka-schiereiland, naar de Golf
van Anadyr in het oosten van Siberië. Waargenomen
soorten zijn onder andere Keizergans, Koningseider,
Stellers Eider, VorkstaartmeeuW Rosse Franjepoot en
de zeer schaarse Lepelbekstrandloper. ln de zomer
van 2001 is Chris opnieuw in Siberië geweeÍ.

Voor een beschrijving van de reizen naar Siberië
en alvast een voorproeÍje van zijn prachtige fotot
verwijs ik naar het artikel "ln de ban van onmeet-
baar Siberië" in het blad Vogelsvan
Vogelbescherming Nederland, juli/augustus 2001 -4.

di 13 nov., Jan stok Vogels van Noord-Holland
Jan Stok ís al weer zo'n twintig jaar actieÍ als foto-
graferend vogelaar. ln de loop der tijd heeft hij de
interessante vogelgebieden in Noord-Holland goed
leren kennen. Hij heeft een diaserie samengesteld
met onder meer de volgende onderwerpen: Roof-
vogelonderzoek in de duinen; Het wegtrekken van
meeuwen uit de duinen naar de stad Alkmaar. Met
name StoÍmmeeuwen zijn, onder invloed van de
sterke toename van de Vos in het afgelopen decen-
nium, uit hun broedkolonie in Schoorl naar Alkmaar
vertrokken; Andere 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 oveÍ vogels in hun omgeving, zowel
op doortrek als in hun broedgebied, en dat alles bin-
nen handbereik van Amsterdam.

Let op: de lezingen worden NIET meer gegeven in
de Plantagozaal van het NME-centrum, maar vinden
plaats op de volgende locatie: Buurtcentrum De Pijp,
Tweede van der HelstJtraat 66, Amsterdam,
Ze beginnen om 20.00 uuÍ en duren tot ongeveer 22.00
(vanaf 19.30 is er koffie/thee). De toegang is gratis.

Edial Dekker 020-6933140 edial.d@'t2move.nl



Adry Streefland

Speatyto {:Ltliitu!ítl iít írïLrÍ}er$is

De territoriumdrang

van een

Arubaanse
Holenuil

T e zal als heuse ondersoort van de AmerikaanseI

J Holenuil (Speotylo cuniculan'a) je territorium
gevestigd hebben op een braakliggende uitloper
van de olieraffinaderij op de zuidoostpunt van

Aruba. Het terrein is geheel omheind en je enige

vijanden zijn een verwilderde hond met haar
puppies; enkele speurende Caracara's en wat
verdwaalde leguanen.

Ook foerageren wordtje gemakkelijk gemaakt en

wel door de bewoners van de woonwijk achter de

omheining. Veel vuilnisbakken en etensresten

voor de honden her en der is ideaal voor het
aantrekken van muizenvolk.

Ook het binnentrekken van de wijk word je
gemakkelijk gemaakt door een biina het gehele

jaar leegstaand en donker woonhuis en dito erf.
Daar zitje dan onopvallend en ongestoord op de

omheining de woonwijk in te speuren.

Maar dan ineens, enkele keren perjaar, ziin alle

lichten aan in het huis, klinkt er rumoer en

muziek en rijden auto's in en uit.. .

Verbaasd zitje op de omheining en laatje alles

verbluft langsje heen gaan, te overbluft om zelfs

maar weg te vliegen. Maar op een gegeven

moment wordt je het zat en met een afgrijselijk
gekrijs roepjeje partner die ook verbaasd het
tafereel gadeslaat varnf de omheining. De
honger dwingt echter tot maatregelen. Dat wil

zeggen: voor het oog vanje partner beginje
schijnaanvallen uit te voeren, zomaar ineens,

weer onder hartverscheurend gekriis dat lijkt op
een kat in doodsangst, vooral gericht op degene

dieje constant staat te observeren of te filmen.
Veel effect heeft dit alles niet, ook al bestookje de

veranda van verschillende kanten. Men lacht en
drinkt gewoon verder.

Langzaam raken bewoner en uil dan aan elkaar
gewend maar toch kan de Speogfto cunicularia
aruàensis het niet laten om op onverwachte
momenten telkens weer dat afgrljselijke gekrijs te
uiten waarvanje, ook al is het 26'C in de nacht,

meerdere keren totale kippenvel krijgt...

Naschrift
De Anti-Vogel: Een stinkende vuilnisbelt aan de

rand van het eiland, langzaam de zee ingroeiend,

met links en rechts rokende vuurhaarden, terwijl
meer vuil wordt aangereden. Temidden van deze

stank, stof, hitte en bedrijvigheid foeragerende

Koereigers, met een verenkleed van een mijn-
werker...
Een zwaluw die er dikke vliegen scoort is nog om
aan te zien, maar een Koereiger... h die hiervoor
helemaal naar Amerika overgestoken in de

vorige eeuw?

7



roo ri a a rsf e n o I og i e 2 OO Í

Purperreiger Slechts één melding: 13 mei Ballastbos 1 ex. NO (Zijlmans).
Lepelaar Al in februari werden er Lepelaars waargenomen in Spaarnwoude, zoals op 16-2 1 ex. in de
lnlaagpolder (Marcus), maar in de regio is de eerste waarneming door Ellen de Bruin bi.j Uitdam gedaan
op 3-3: 4 ex. naar het westen vliegend. De tweede voor de regio was op 6-3: 1 ex. foer. lJdoorn (Van
der Waal).
Zomertaling 15 maart onbekend aantal in Waterland (Witmond). Er werd op die dag, net buiten de
regio, in de Houtrakkerbeemden-Oost te Spaarnwoude ook een mannetje gezien (Marcus). Tweede
datum: 17 maart Aandammergouw 1 paar (Zijlmans) en land van Geijsel, Holendrechter- en
Bullewijkerpolder 1 paar (Schep).

Boomvalk Een tamelijk vroege werd tussen Durgerdam en Ransdorp gezien op 8 april (Witmond), de
tweede op 26 april langs de Henk Sneevlietweg, Slotervaart (Melchers).
Kleine Plevier '17 maart 5 ex. Dijkeinde. Waterland-Oost (Zijlmans). 5 april Lutkemeerpolder 1 ex. (Tak).
Bontbekplevier 7 maart I ex. Lutkemeerpolder (Van Blanken). Op 17 maart zag Nirk Zijlmans er 2 bij
de Aandammergouw
Kemphaan Naar Willem van der Waal meldde, was de Kemphaan de gehele winter ter plaatse in
Waterland. Elders: 12-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 mannetje (Schep).
Grutto Alle februari-waarnemingen: 10 februari Land van Gei.jsel, Holendrechter- en Bullewijkerpolder
27 ex. (Schep). 14-2 idem 200 ex., 19-2 ca. 600 ex. (Tak). 14-2 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex.
(Constandse). 16-2 Holysloot 1 ex. (Van derWaal). 23-2 de Kinsel 70 ex. (De Bruin).
Groenpootruiter Ellen de Bruin nam deze soort reeds waar op 3 maart aan de Rijperweg ( j ex.), en
kon op 2 april de tweede voor de regio noteren: Kinselmeer 2 ex.
Visdief Bij Marken werd22 maartdeeersteVisdief waargenomen, doorFrankvan Groen. Detweede
werd door Willem van der Waal gezien op 16 apríl bij het golfterrein Zunderdorp.
Zwarte Stern Slechts één melding, 13 mei, 7 ex. naar het noorden boven het Schinkelbos (Tak).
Zomertortel 28 april was er één rn de Lutkemeerpolder bij de Ringvaart van de Haarlemmermeer (Tak),

van 19 juni werd de tweede gemeld uit de Brettenzone (Tak).

Koekoek Een mannetje werd door Willem van der Waal gehoord op de Vijfhoek op 23 april, bij
Nieuwendam werd 1 ex. waargenomen op 25 april door Nirk Zijlmans. Paul Tak nam op laatstge-
noemde datum 2 ex. waar in de Brettenzone. Jan van Blanken had er daar één op diezelfde datum.
Gierzwaluw Auke Jansen zag boven de Fahrenheitstraat op 21 april de eerste Gierzwaluw. De vol-

8 voortaars eno ogie 20ot



vooriaaÍ3íenologie 2OO1

soort van drie locaties in de regio

Gele

de

de
en drie

de
werd

Schi

ln

(Schep),

lmans (Rij

rt1
de VWGgen en

1 april
(Van der

Even

(Marcus). 30
in de
2 ex.

Bruin).

op
Martin

I

regio dit voorjaar.
nl. op 31 maart.

I op dezelfde plaats enkele

op de
werd op 24 maarl 1

Vijfhoek. Op 31

bij Halfweg §an Groen),

25 april werd er

rt aan de Ringweg bij
gezien (Witmond) enee

meer) werd de eerste geho-
(Schep) en Gemaal

(uit vier exemplaren) aan de
door van der Waal aan de

(De Bruin). 29 maart 'l

ijk in winterkleed (Van der Waal).

ma 1 ex.

1 april 1 ex. Belmermeer (Zijlmans). 23
Waal).

erl in

der Waal).
volgende datum is 25 april met wederom twee
meldingen: de Vijfhoek (Zijlmans) en
Spaarnwouderveen (Ta k).

Rietzanger Op 6 april werden er in de
Brettenzone twee gehoord: één bij Motorclub
Amsterdam (Tak) en één bij de Groote Braak
(Marcus). De volgende dag werden er door de
heren Van Groen en T. van Dijk ten minste vier
gemeld in de Brettenzone. ln Spaarnwouderveen
zong er die dag ook één (Marcus).

Bosrietzanger Door slechts zes inzenders
gemeld ! 27 april zang Gaasperzoom (Schep).

Kleine Karekiet De eerste waarneming dateert
van 22 april in de Gaasperzoom (Schep), de
tweede van 23 april Brettenzone 1 ex. (Zijlmans).

d Paapje. Gemàal Halfweg

DeGierzwaluw jaargang 39 nr.2, september 2oo1 9



98onte Vliegenv.ngeÍ,

Grote Karekiet
Spotvogel 30 a

Braamsluiper'l
Blanken).
Grasmus Va

1

Plasje UNA-centrale
Tuinfluiter 23 april zang Nieuwe.Diep,bij Schell

NAAST MUZELF HEB IK VAN DE VOLGENDE PERSONEN DE

FENOLOGIELUST RETOUR ONTVANGEN, WAARVOOR MUN

HARTELUKE DANK: ]AN VAN BLANKEN, ELLEN DE BRUIN,

DANA CONSTANDSE, TEUN VAN DUK, FRANKVAN GROEN,

AUKE JANSEN, DICK LUBLINK, MARTIN MELCHERS, WILL
SCHEB PAUL TAK, WILLEM VAN DER WAAL, E,PM,

WITMOND, NIRK ZULMANS.
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ex. Gemeenschapspolder (Zijlmans).

Westgaarde 1 ex. zingend (Van

(Schep), Boezemgemaal Halfweg 3 ex. (De Bruin),
werd de soort.oÉ'de Vufhoek gehoord (Van der Waal).
ingwoudeörug (Van der Waal). 27 aprtl zang Park De

Paul J. Marcus,

A.J. Kropholleríraat 23,
'1064 DB Amsterdam,
T 020-6159034, E

paul.marcus@1 2 move.nl

5 april 1

apn drie m

Hoge Dijk (Schep).

ZwaÉkop Op 13 maart werd deze soort gehoord door Frank van Groen in de ïilanusstraat. De vol-
gende dateert van 29 maart, zang Snelleveldstraat (Schep).
Fluiter Geen melding.
Tjiftjaf Al in de winter zangmeldingen: Nieuwe Houttuinen 1 ex. zingend op 14-2 en 15-2-01 zong de
vogel hrer (telefonische mededeling Dini Klaassen). Nog eerder hoorde Nirk Zijlmans zang: 26-1 1-00
Ballastbos (zacht), 3-1 2-00 Nieuwendammerdijk gewoon zingend, 9-12-OO Gemeenschapspolder.
Op de formulieren wordt de eerste zang pas in maart gemeld: 3 maart Rietland Nieuwendam (Zijlmans)
en 7 maart Overdiemerpolder (Van der Waal).
Fitis 30 maart en ook de volgende dag 2 ex. zingend Westgaarde (Van Blanken). Op 31 maart tevens 1

ex. bij Halfweg (Van Groen).
Grauwe Vliegenvanger Alle meldingen: 14 mei Kweeklust 1 ex. (Witmond). 28 mei 1 ex. foer in het
Amsterdamse Bos nabij paddestoel 1i (Ronald van Dijk en Marcus).
Bonte Vliegenvanger Alle meldingen: 27 april Gaasperzoom 1 vrouwtje (Schep). 12 mei Volkstuinen
Tuinwijck (Zijlmans). 14 mei Kweeklust (Witmond). 29 mei paartje bij Ransdorp (Tak).

Wielewaal Alleen extraregionale meldingen: 1 1 mei 't Twiske (Witmond, Zijlmans). 22 mei en 5 juni
Westhoff bos, Spaarnwoude (Ta k).

vooriaarsÍenologie



waarnemingenrubriek

Qn* t-*f,
/§

'{

en de vroege

ten minste 5

bu

als

op:

in mei goed

Engelse

Behalve de vele

overspoeld

- worden

verwacht op grond van

Er is hier

gebied bestaat uit
een te hoge water-

het weiland, trekt

beheerd door

overlaat aan

de

werd

een paar waterpartijen met wat rièt,

stand in de zomer en door een verkeerd

dit gebied nauwel$ks vogelsoorten

Staatsbosbeheer, die er

een stel vrijejongens wordt vol-

Sens

,,, :ïo:, ,:. .. KlnS

SBB vastgesteld door gebied uitslui-

lijkt te beschouwen tot verdrin-

van broedsels van meer aan

broedpogingen beginnen.

Verder vindt er verstoring plaats door recreanten - verstoring broedsel Bruine Kieken in
2000 - en door de gebruikers van het aangrenzende golfterrein: constant ballen in de

rietkraag, die er zeer frequent weer worden uitgehaald.

Kortom, de dood in de pot, zoals men dat bij andere zogenaamde natuurontwikkelings-

projecten ook wel ziet. De Groene As bijvoorbeeld; hondentoilet en -bad op kosten van de

gemeenschap (80 miljoen gulden in 1996).

Waarnemingen voor de volgende periode (iuli t/m september 2001) inzenden vóór l0
oktober as.
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enda
broedpaar

weg. Er

Het andere toen het

Gans 2 >400
De a

1 paar (EdB), 16-4-01 Waterland

en Dik Brijs).

1 UNA-centrale 1 en later 1 m.

eerder pulli, die verdwenen
te zÍjn waarvan er één vijf jongen

in het Schinkelbos (PM).

ex. (WvdW),1 0-4-01 Kleine
Waterland 1 ex. (NZ).

urbane stadjers.
burgergracht 1 paar (EdB,

ns
1

5-4-01
,

.)

I
a

foto's
(EdB),

paaI waarschijnlijk hetzelfde
WvdW NZ). ln Haven Ballast

koppel
gehele

enkele individ 23-5, 5-6 en 7-6-01 ljdoorn 1 m. (FvG). 21-6-01

1 paart.p. (EdB).

Brilduiker
§mient 9-5-01 lJdoorn 2 m. (FvG). 1 1-5-01
Kinsel 1 m. (JvB). 12-5-0 Schinkelbos I paart.p. (RvD, PM).

Slobeend 10-4-01
Pijlstaart 12-4-01

en Bullewijkerpolder) resp. 2 m. enZomeÉaling 1-4,7-4, 1

1 paar (EdB, AJ, WS),4-4 1 paar(RvD, PM, PT) 15-5-01

Schinkelbos 1 m. t.p. (RvD,

20 ex. op 24-6 - in lJdoorn
Kinsel 1 paar (EdB, EP). ln juni talrijk - max.

dezelfde samenstelling gezien Rijperweg
en 1 v. - hetzelfde aantal in

Overdiemerpolder 1 m. (NZ).6-

6 Um 9-6-01 Lutkemeerpolder
Wintertaling 15-5, 20-5-01 Schinkelbos 1 paar t.p. (RvD, PM). lJdoorn max. 125 ex. op 24-6-01 (EdB,

FvG).

Amerikaanse Wintertaling 5-6-01 Frank van Groen ontdekte deze voor de regio Amsterdam nieuwe
soort in lJdoorn: 1 m. Volgens Ellen de Bruin (AVN), die de vogel dezelfde avond waarnam, verkeerde
de taling in gezelschap van een wijfje wintertaling (met kleine letter). ln ieder geval nog op 6-6 gezien.

Nonnetje 23-4-01 Houtrakkerbeemden-Oost 1 v. t.p. (PM).

Patrijs 8-4 t/m 2-5-O1 Lutkemeerpolder 2 paar (JvB). 23-4-U Vijfhoek 1 ex. t.p. (WvdW).

Geoorde Fuut28-3, i-4-01 Ouderkerkerplas 1 ex. (JvB, DL). 15-+01 lJsseÍmeer; Barnegat 1 ex. (NZ).

Roerdomp 23-5-01 Schinkelbos 1 ex. hoempend (PT).

Kwak 16-6-01 Amsterdam-Rijnkanaal t.o. Diemerzeedijk I ex. overvl. (EP). 26-6-01 Wijkergouw
Schellingwoude 1 ex. (NZ).

Kleine ZiÍverreiger 20-5-01 Schinkelbos 6 ex. t.p. (RvD, PM). Op 27-5 zag Eldert Groenewoud hier
nog een exemplaar (AVN).

Purperreiger 1 3-5-01 Ballastbos 1 ex. NO (NZ).

Zwarte Ooievaar 16-5-01 Lutkemeerpolder 12.15u. 1 ex. ZZW (JvB).

Ooievaar 5-4-01 Osdorper Binnenpolder 1 ex. overvl. (JvB). 9 en 10-4-01 Frankendael 1 ex. op nest
(N).22-4-01 Hoge Dijk 1 ex. schroevend (WS).25-4-01 Westerstraat 1 ex. overvl. (EP).20-5-01
Schinkelbos 1 ex. overvl. (RvD). Even buiten de regio, nl. in de omgeving van de Spaarnwouderplas,
foerageerde op 21-6-01 een ongeringde adulte Ooievaar (Tom van Spanje, Piet de Droog, en PM). 29-
6-01 Keesje Brijdeplantsoen 1 ex. W. (RB).

Lepelaar 10-4-01 Kinsel 2 ex. (AJ).21-4-O1 Broekzijdse Polder2 ex. (WS).22-4-01 De Uiterdijken 1 ex
(EdB), lnlaagpolder 1 ex. (EdB). 20-5-01 42 thv Abcoude 2 ex. r. Ouderkerkerplas (EdB). 1 7-6-01

Zwartegouw 1 ex. (EdB). 21-6-01 Ouderkerkerplas 1 ex. (EdB), H&B-polder (EdB). 24-6-01 lJdoorn 10

ex. (FvG).

Heilige lbis Geen datum: Polder Groot Mijdrecht 8 ex. (FvG).
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I

roote B

en

1 ex.

lex.N
gewoontjes

de moeite

slijvl

dat er
uitW-ZW

het er in
riet

dan ook niet tot ver-
13-5-01 Artis, 1 ex.

te veel riet gemaaid. De
het aan het havikhorst

paar vestigde. Het betrof
zich inderdaad vlakbij het

de kiekendieven van het

M

5 minuten gezien

kiekendieven rust te

longen

ustus
1 996
1997

paar

1 999

2001
ge

nest

n

2 jongen

3 jongen

3 jongen

25 juni

Van 1995 (2 mannetjes en 2 wijÍjes) tot en met 2000 was er een extreem bleek, adult mannetje in het Oeverland. Hij
was de 'vader' van het eerste nest van i 995. ln 2001 was er een subadult mannetje. Een aantal van 5 uitgevlogen
jongen bij één broedgeval nam ik eerder waar bij de Groote Braak in 1989. Let wel, in 1995 zijn er in totaal 7 jongen
in het Oeverlandenreservaat uitgevlogen- Deze gegevens zrjn alle gebaseerd op eigen waarneming.

Blauwe Kiekendief 22-4-01 Waterland 1 v. NO (WvdW).
Havik Broedgevallen Asd.Bos Oeverland N.Meer, Westhoffbos, Bretten, waarschijnlijk Botshol (RvD,

TvL, PM, PT, NZ). Balts gezien Westgaarde op 18-4-01 (JvB).

Op 22-5 werden op het nest in het Oeverland N.Meer 4 donsjongen gezien (PM), op 21-6 zag Theo van
Lent 4 urtgevlogen juvenielen in de buurt van dit nest (tel. med. 10-7-01). Dit is weliswaar boven het
landelijk gemiddelde, maar niet uitzonderlijk.

qt-
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1 ex. (PT)

derveen 1

2 ex. (WS). 1

roote jagend op
(PM). 1

22-s-O1
(Pï. 9-5, 2s-6-01 Oeverland

1 ex. en 2 ex. ad. (m.v.) (PM, PD.

onder
1 ex.

1 lnlaagpolder

t.h.v. de
kwam een 2e uit Z, dat
riale wijfje naar werd.

met een
het vaste

slechtvalk in

Hans Groot, VWG Zuid-Kennemerland.
6-4-01 1 m. en 1 v. Waterland (WvdW), op dezeElders: 5"4-01 Osdorper ex. W (ivB). 1

dag ook 1 ex., gezien bij Zunderdorp (NZ); was dat één van de eerder genoemde? 244-01 Polder

Oostzaan 1 ex. (NZ). 11-5-01 Laplacestraat: 1 ex. vangt Gierzwaluw (Guus van Duin via AVN).

Het AVN kwam in juli met het bericht dat een 2e kj. mannetje uit Nedeíand overzomert op de UNA-
centrale te Diemen.
Waterral 7-4, 17-4-01 Bretten-Groote Braak max. 3 ex. (FvG, PM, PT). 14-4-01 Vijfhoek 1 ex. gehoord
(EdB). 22-4-01 Brettenpad 1 ex. gezien (EdB). 27-4-01 De Hoge Dijk (Groengebied Amstelland) 1 ex.

roepend (WS). 15-5-01 Kinsel 1 ex. kiepend (RB).

Porceleinhoen 17-6-01 1 roepend ex. Spaarnwouderplas (PM), nadien door velen gehoord.
Kluut 2-4 Vm 29-5-01 max. 56 ex. Kinsel (EdB, FvG, NZ).

Steltkluut 14-5-01 Kinsel 2 ex. (NZ). 1 5-5-01 lJdoorn 2x 2 ex. (RB). Eihd mei in toenemend aantal (vele

waarnemers; max. 6 gemeld op 23-5 (FvG)) gesignaleerd in de Kinsel, er is zelfs sprake van twee
broedgevallen. Helaas bleken de broedgevallen zonder resultaat, mogelijk door predatie.
Op 18-5-01 2 ex. Aandammergouw (NZ).

Bontbekplevier2l-4-01 Ruigoord, Bauduinlaan 2 ex. t.p. (RvD, PM).

Kleine Plevier ln het Schinkelbos zeker 6 paar (med. Dirk Kars, vele waarnemers). Verder waarnemin-
gen Kinsel (EdB), uitbreiding golÍbaan Holendrechtpleinpolder (EdB) en Houtrakkerbeemden (velen),

Lutkemeerpolder (PT).

Zilverplevier 25-4,7-5-01 Houtrakkerbeemden-Oost I ex. broedkleed t.p. (JvB, RvD, PM). 1-l-5,25-5-
01 Kinsel en lJdoorn 1 ex. broedkleed t.p. (EdB, NZ).

Kanoet 1-4-01 weiland van Geijsel 1 ex. (AJ). 3-4-01 Barnegat 38 ex. N-NW (WvdW).
Kleine Strandloper 12-5, 22-5,24-5-01 Schinkelbos 1 ex. (Eldert Groenewoud via AVN, JvB, PT).

Temmincks Strandloper 12-5, 14-5, 15-5,22-5,27-5-01 Schinkelbos maximaal 5 exemplaren t.p.
(Dirk Kars, Eldert Groenewoud via AVN, JvB, RvD, PM, PI. ln Spaarnwoude bevonden zich in mei
Temminckjes in de Hekslootpolder (tot 7 ex.) en bij de Spaarnwouderplas (3 ex.).

Bonte Strandloper 28-3, 'l-4-01 weiland van Geijsel max. 8 ex. (JvB, AJ). 2-4-01 Kinselmeer 2 ex.
(EdB). 3-4-01 Waterland 24 ex. (WvdW).

?1i
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waarncmingen

10-4, 12
60 ex"

De

2

bijBin

9 170

2-4,27
(EdB)

(EdB). s-s,
-01 max. 7

N

Bauduinlaa
naar 3 ex.

1B

Yi" {

450 ex. (EP).

en Bullewijker-
ex. (EdB). 27-4-01
lJdoorn 3 ex. (FvG). 7-

4v. (EdB). 24-6-01
es (FvG).

Itsend (FvG). 26-6-01
PM).

(wvdw)
1 fietspad

nt, Waterland 2 ex.

24-4-01 west-
Binnenpolder 3 ex.

22-5-O1

(PM).

'l ex. (EdB).

2 ex.

Schinkelbos max.
(EP). r1-5-01 Osdorper

en

kant

ex-

Bi

Witgatje
01

Sch ex,

ex. (EP). 9-6-0 Asd.Bos, Oeverlanden
Bosruiter 7 -5, 12-5, 22-5-01 Schinkelbos
(PÍ). 2-5-01

Oeverloper 21-4-01
ex. (PT). 12-5-01 Schinkelbos4 ex.

De

1

3 ex. t.p. (PM).22-4-
Asd.Bos (GJA). 23-4-01

(NZ).25-5-01 Kinsel 1

Binnenpolder i ex.

Binnenpolder 4

8-5-01

Zwartkopmeeuw 10-4-01
(NZ).3-5-01 Botshol 1 paar

1 Wormerpad 2 ex.

(ws).
25-05-01 ljdoorn'l

Zwarte Stern 12-5-01 Schinkelbos 7 ex. NO (PT).

Halsbandparkiet 1'l-6-01 Purmerweg (Adam-Noord) 3 ex. (EdB).

Zomertortel 28-4-01 Lutkemeenareg 1 ex. (PT). 18-5-01 Spaarndammerdijk bij Crayenstein 1 ex. N
(PM). 19-6-01 Brettenzone 1 ex. (PT). 21-6-01 Fort Nigtevecht 1 ex. langsvliegend (EdB).

Kerkuil Dit jaar weer broedgeval bij Abcoude, 3 pulli geringd (GJA, foto's EdB).

Steenuil 4-6-01 Werkloon, Ronde Hoep 1 juveniel (RvD). 24-6-01 1 ad. t.p. (RvD). 24-6-01 Ronde
Hoep ZW-hoek 1 ex. ad. t.p. (RvD).

Bosuil De werkzaamheden aan de Bosbaan hebben deze soort geheel uit de Noordkant verdreven. Er

zijn op 28-5-01 wel jongen gehoord tn het bosperceel ten oosten van het pad tussen paddestoel 1 2 en
13, even ten N van de A9 (RvD, PM).

Ransuil Volgens Bert en Mieneke Kamp zouden er verschillende broedgevallen op Volkstuinencomplex
De Eendracht hebben plaatsgevonden dit voorjaar.
Velduil 15-5-01 Schinkelbos 20.45u. 1 ex. t.p. op afrasteringspaal (RvD, PM). Waarschijnlijk dezelfde
vogel at daar 's ochtends een muis (Dirk Kars).

Gierzwaluw 18-4-01 Schiphol-Noord 1 ex. (RB). 25-4-01 Oostenburg 7 ex. (EdB). 25-4-01
Boezemgemaal Rijnland 4 ex. (PT).
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20-5-01 Frederik Hendriktraat I ex.t waarschijnlijk tegen bovenleidin-
gen van tram gevlogen (Robert Heemskerk). zrr roro
lJsvogel 17-4-01 1ex. langs Europaboulevard (GJA).

Groene Specht 74-01 Vliegenbos 1 paar (NZ). 15-4-0'l
Baanakkerspark Nieuwendam 'l ex. (NZ). 30-4-01 Spaarnwoude,
Houtrakbos bij Halfweg 1 ex. roepend (BMK). 22-5-01 Asd.Bos, omge-
ving Radar 1 ex. t.p. (PM).

Kleine Bonte Specht 22-4-01 Vinkeveense Plassen (buiten gebied
VWG) 1 ex. (AJ).

Oeverzwaluw 9-4-01 Ouderkerkerplas 3 ex. (WS). 17-4-01
Spaarnwouderplas 2 ex. (PT). 20-4-01 Houtrakkerbeemden-West 4 ex.
(PI. 10-5, 20-5-01 Schinkelbos 1 ex. rondvliegend (PM).

Roodstuitzwaluw 21-5-01 Schinkelbos, Asd.Bos, 19.30u. 1 ex. ont-
dekt door Ferry Ossendorp, Ronald van Dijk en ik arriveerden even later
ter plaatse. Ferry stelde ons op de hoogte en hij was nog niet uitgespro-
ken of de zwaluw vloog op enkele meters hoogte boven ons. Tientallen
vogelaars, inderhaast opgepiept, konden tot de schemering genieten
van deze fraaie vogel. De Roodstuitar,raluw vloog uiteindelijk weg over
het Amsterdamse Bos in gezelschap van de vele Boerenzwaluwen. Hans

ter Haar maakte video-opnamen.
Huiszwaluw 28-4-01 Lutkemeerweg 1 ex. (PT).

Boompieper 23-4-01 Vijfhoek 3 ex. (WvdW). 24-4,2-5-01 Twiske resp. 1

en 3 ex. (NZ).28-4-01 Rietland 1 ex. (NZ). 1-5-01 Noorderbos,

Spaarnwoude 1 ex. zingend (NZ). 8-5-01 Volgermeer 1 ex. (NZ). 10-5. 1 5-5-01 Asd.Bos,

Oeverlandenreservaat 1 ex. zingend t.p. (PM). 20-5-01 1 ex. zingend Jaagpadbos. Oeverlanden N.Meer
(PM). Vermoedelijk is het exemplaar van het Asd.Bos het Nieuwe Meer overgestoken.
Waterpieper 2-4-01 Zuidemroude vogelhut 1 ex. (EdB). 3-4-01 | ex. T. Schreursweg en op 5-4 aldaar
10 ex. t.p. (PM). 3-4-01 Asd.Bos, Oeverland N.Meer 6 ex. (PM), 9-4 aldaar 1 ex. (PM).

Gele Kwikstaart Talrijk Schinkelbos. Verder nog enkele in de Eendrachtpolder en talrijk rond de
Ringweg lnlaagpolder.
Engelse Kwikstaart 1-5,22-5,23-5-01 Schinkelbos 1 m. t.p., laatste datum 2 ex. (RvD, PM, PT).

Noordse Kwikstaart 15-5-01 ca. 10 gemeld door Dirk Kars (via AVN) in het Schinkelbos. Op 27-5 nog
een mannetje (Groenewoud via AVN).
Rouwkwikstaafi.2-4-01 Dijk naar Marken 1 ex. (EdB). 8-5-01 lJsselmeerdijkt.h.v Kinselmeer 1 ex. (NZ).

Blauwborst4-4-01 Spaarnwouderveen 1 ex. (PT),7-4-01 Annat Polder 1 ex. (AJ).7-4-01 Brettenzone
9 ex. (FvG).

Nachtegaal 12-4-01 De Oeverlanden noordkant N.Meer 1 ex. (PT). 22-4-01 Boezemgemaal Rijnland bij
Halfweg 1 ex. (EdB). 27-5-01 Gaasperzoom 1 zingend ex. (WS). Dit jaar eindelijk weer enkele territoria
aan de Noordkantvan hetAsd.Bos.
GekraagdeRoodstaart4-6-01Twiske 1 ex. (NZ).9-4-01 Schiphol-Oost, McDonald3 1 m. t.p. (Peter

Scholten en WvdW). 24-6-01 zang Middelpolder omg. Bankrashof (RvD).

ZwaÉe Roodstaart 3-4tJm 17-6-01 Wittenburg zang - m. ook gezien (EdB). 3-4-01 Osdorper
Binnenpolder 1 ex. (PT).7-4-01 UNA-centrale Diemen 2 ex. (NZ).21-4-01 Zuiderzeeweg 1 paar(EdB).

22-4-01 Halfweg 1 m. (EdB), Hornweg, Spaarnwoude 1 m. (EdB). 22-4-01 Broekzijdse Polder 1 zingend
m. op boerderij (WS). 20-5-01 Paleis op de Dam 1 ex. zingend (EP). 20-5, 19-6-01 1 m. zingend
Schiphol-Oost (RvD, PM). 22-5-01 Akersingel, De Aker 1 m. (JvB).

Paapje 28-4-01 Haven Ballast 1 ex. (NZ). 9-5-01 Asd.Bos, Schinkelbos 1 ex. t.p. (RvD, PM). 10-5-01
Polder Meezicht, Asd.Bos 1 ex. t.p. (PM). 10-5-01 westoeverAmerikahaven 2 ex. (TvD). 11-5-01

Ringweg Zeelandia 1 ex. t.p. (JvB, PM). 11-5-01 Vereenigde Binnenpolder omg. Uherdijken 1 ex. (JvB). l2-
5-01 Broekzijdse Polder 2 ex. m.v. (WS). 15-5-01 Asd.Bos, Oeverlandenreservaat N.Meer 1 ex. t.p. (PM).

Roodborsttapuit 11-5-01 Houtrakkerbeemden-Oost 1 m. flvB). 19-5-01 Gaasperzoom 1 m. ad. t.p.

waafnemrngèn

:

É

GietualN b mog.lijkegen dc bovèn-

Y -+a

waarnem ngen18



(JvB)

U

1 1-5-01 I

1 m" (AJ).

3-5-01
-4-O1

7-4-01
9-6-01

spoorlijn
en 1 ex. t.p.
enlm.

(TvD).

1 ex.,

m. t.p., op 15-5 6 ex.

1 plasje achter

1 ex. foer. (JvB).

Peter Nrlol waren

Krekel was Nirk Zijlmans
een zt werd ten waargenomen. Hij

de (vele waarnemers)

(JvB).15-5-01
De Hoge Dijk 1 ex.

1 ex. (PT).20-6-01
(EdB).24-6-01 Ronde

Bankrashof (RvD)

m 1 ex. (FvG)

Zang naaldbomen-

7-4-01 Westgaarde 1 hier regelmatig een paartje
(JvB).

28-5-01 1 1, 1 ex. foer. en

Tuinwijck 1 ex.

Baardman PM). 29-5-01
Brettenzone m 2 ex. (TvD).

Aan de Noordkant van (PM).22-4-01
Rijnland bij gs het Nieuwe

Brettenpad zeker 2 ex. t.p. (RvD, PM, PT).

Buidelmees 22-4-01 Boezemgemaal Rijnland bij Halfweg 1 mannetje zingend (EdB). 27-5-01 ïwiske 1

ex. (NZ). 10-6-01 Vijfhoek 'l ex. (NZ). 16-6-01 Vijfhoek 3 zingende ex. en 2 nesten gevonden, op aanwi-
jzing van o.m. NZ (RvD, TvD, JvB, PM, PT). 26-6-01 Vijfhoek 1 m. met bijna voltooid nest (EdB).

Uiteindelijk zijn hier ten minste 3 nesten van even zovele mannetjes gezien. 26-6-01 Brettenpad,
Westelijke Puinstort 1 ex. roepend (RvD, PM).

Boomklever 24-4-01 Geitenboerderij Asd.Bos 1 ex. (PT).

Wielewaal 1 1-5-01 Twiske 1 ex. (NZ). 22-5,5-6-01 1 ex. Westhoffbos, Spaarnwoude (Pf . 24-5-01
Vijfhoek 1 ex. zingend (NZ),

Roek 23-4-01 omg. Nigtevechthof, Gaasperdam ca. 5 nesten geteld vanuit trein (JvB). 25-4-01 42 bij
Abcoude ca. 10 ex. (EdB).

Ringmus 21-6-01 Korte Velterslaan 1 ex. (EdB). Deze soort komt nog in redelijk aantal voor in
Spaarnwoude en het landelijk gebied in West.
Appelvink 19-5-01 Koenenkade Asd.Bos (TvL).

t
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Nagekomen berichten
Kleine Rietgans 17-3-01 Waterland 3 ex. (FV,

WvdW). 27-3-O1 omgeving Uitdam 3 ex. (WvdW).
Kolgans 3-2-01 in vijf groepen over de Brettenzone
naar NW, in totaal 265 ex. (TvD)"

17-3-01 Waterland 1 1 .000 ex. (FV WvdW).
Brandgans 17-3-01 Waterland 5800 ex. (FV WvdW).
Krooneend 3-3-01 Plasje bij UNA-centrale Diemen 1

paar (AJ).

Nonnetje 2-1 Vm 5-3-01 Boezemgemaal Halfweg 1

v. t.p. (TvD). 20-1 -0 1 Machineweg (25-55- 14) 1 m.
t.p. (DL).

Ooievaar 21-2-01 Kinsel 1 ex. op nest (AJ). 28,29 en
30-3-01 Frankendael 1 ex. t.p. (AJ).

Lepelaar 6-3-01 lldoorn 1 ex. foer. (WvdW).
Blauwe Kiekendief 3-3-01 Lutkemeerpolder 1 m.
(JvB).

Waterral 2-1-01 Boezemgemaal Halfweg 1 ex. (TvD).

Kluut6-3-01 Kinsel 3 ex. foer. (WvdW). 23-3-01
Groote Braak 10 ex. N (TvD).

Bontbekplevier 7 -3-01 Lutkemeerpolder'1 ex. (JvB).

27-3-01 omgeving Uitdam 12 ex. (WvdW).
Bonte StrandlopeÍ 6-3-01 Rijperweg 3 ex. (WvdW).
17-3-01 Waterland in totaal ca. 50 ex. waargeno-
men (FV WvdW). 27-3-01 omgeving Uitdam 8 ex.
(Wvdw).
Houtsnip 28-3-01 Westgaarde 1 ex. (JvB). 29-3-01
Frankendael I ex. (AJ).

lJslandse Grutto 27-3, 28-3-01 7 ex. gezien bij
Zuiderwoude (WvdW).
Witgatje 23-3-01 Australiëhaven 2 ex. (TvD).

Bosuil 7-3-01 Westgaarde 1 v. roepend (JvB).

lJsvogel 27-3-01 plasje achter Anna! Polder 'l ex.
(AJ).

Groene Specht 1 5-3-01 Houtrakbos, Spaarnwoude 1

ex. roepend (JvB).

Veldleeuwerik 6-3-0'l zang Poppendammergouw
0ffvdw).
Boerenzwaluw 30-3-01 Vijfhoek 2 ex. foer. (WvdW).
Grote Gele Kwikstaart 4-3-01 Lutkemeerpolder 1

ex. (JvB). 5-3-01 Australiëhavenweg 1 ex. Z (TvD). 9-3-
01 Oosterpark 1 ex. t.p. (WvdW).
Rouwkwikstaart 14-3-01 Lutkemeerpolder 1 ex.
(JvB). 17-3, 28-3-01 omgeving Uitdam 1 m. (FV,

WvdW).
Blauwborst 27-3-01 Uitdam 1 m. (WvdW).
Roodborsttapuit 24-3-0 1 Boezem kanaal Halfweg'1
v. (JvB).

Grote Lijster 17-3-01 omgeving Uitdam 1 ex. (FV

WvdW).
Fitis 30-3-01 Vi1Íhoek 4 ex., ook zang, (WvdW).
Tjiftjaf 10-2-01 Reitzstraat 1 ex. - geen zang (DL).

Baardmannetje 5-3-01 Bretten-Groote Braak 2 ex.

(TvD). 30-3-01 Vijfhoek gehoord fltwdw).
Roek 16-2-01 Spaklerweg 1 ex. (A.1).
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GITlEUNTTNTïT SITÍT10PT[I
ln augustus en september zullen op de Hondsbossche Zeewering Steenlopers worden geringd en gekleur-

merkt. In ondeÍstaand verhaal, ook te lezen op http:/Àvww.wiwo-international.org, wordt gevraagd om

medewerking van vogelaars die wellicht de komende maanden gekleurmerkte Steenlopers zien. ergens langs

de WeÍ-Europese of West-Afrikaanse kusten.

De medewerking bestaat uit het doorgeven van deze waarnemingen aan Nelly van Brederode & Hans

Roersma : vanbrederode@ggd. ior. nl

stG[ilrGs 0Í G010un-rlnr[0 ruItsr0tts
During August and September the autumn passage of Turnstones along the Dutch coast is at its peak. Birds of

the Fenno-ScandianArVest-Russian population as well as the North-Western population (north-east Canada

and Greenland) occur along the Dutch coast at this time of year. The former winter in Weí-AÍrica, the latter in

Europe.

According to our ringing and counting data immigration and emigration at this time of year is continuous.

However, it is not known how long Turnstones stay, whether there is a difference in duration of stay betvveen

early and late arrivals, and when the winter population arrives. lt is also unknorvn how fast Turnstones migrate

southwards and how many stopovers they make along their way to their wintering grounds.

During August and September 2001 at the Hondsbossche Zeewering along the Dutch North-Sea coast,

Turnstones will be colour-marked. Tape is put around the metal ring which is always on the right tarsus. Every

week a different colour will be used: Yellow Red, White, Blue, Green and striped Green/Yellow. lf necessary

more bright colours will be used.

To measure the turnover we will do regular counts along the Hondsbossche Zeewering. ln order to get infor-

mation on the southward migration of Turnstones we request sightings of colour-marked Turnstones. Since we

expect to ring birds of both populations, marked birds can show up anywhere along the coast of Europe and

West-AfÍica.
The following data are useful:
Date

Location
Number of colour-marked Turnslones

Tape-colour
And if possible: the total number Turnstones pÍesent

Sightings will be expected up till the start oÍ the spring migration. The data will be published in the Wader

Study Group Eulletin and observers will be acknowledged and personally informed.

urlrE[8I ilttiltrrHl
Patrick Bergkamp en Arjan Boele willen een artikel schrijven over de vele waarnemingen van de Tjiftjaf in de

afgelopen winter. Ze verzamelen alle waarnemingen van 1-1 1-2000 tot en met 28'2-2001 .

Het gaat bij de melding om datum, plaats, eventueel kilometerhok, aantal en biotoop, en om waarnemingen

die nog niet aan onze waarnemingensecretaris Paul Marcus zijn doorgegeven.

De gegevens kunnen worden gezonden aan Patrick Bergkamp: bergkamp@hotmail.com

MOCHT U NIET OVER INTERNEÏ BESCHIKKEN, DAN KUNÍ U UW WAARNEMINGEN DOORGEVEN AAN DE SECRETARIS V. D. VWGA,

geuÍaagd
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Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland

Op f e september 2001 is het precies 50 jaar
geleden dat de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland is opgericht. Deze Vogelwerk-
groep is een vereniging met ruim 500 leden.
Tot hun doelstelling behoren onderzoek en

studie naar in het wild levende vogels, be-
scherming van vogels en hun leefomgeving en
het bevorderen van kennis over beide zaken.

Vanwege het jubileum worden extra activiteiten
georganiseerd, ook voor niet-leden. Op vrijdag
14 september wordt de viering van dit jubi-
leumjaar in het PieterVermeulen Museum te
IJmuiden gestart met de opening van een ten-
toonstelling over de geschiedenis van de Vogel-
werkgroep en over vogeltrek.
Adres van het museum is Moerbergplantsoen
20. Voor nietleden is de tentoonstelling
geopend van 16 september 2001 t/m Gjanuari
2002.

Openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag &
zondagvan 13 tot 17 uur; gesloten op feestdagen.

Op twee andere locaties worden eveneens ten-
toonstellingen geopend. In de Zandwaaier
(informatiecentrum Nationaal Park Zuid-
Kennemerland) is in samenwerking met mede-
werkers van vogelringstation Van lennep een

tentoonstelling over het ringen ingericht. Hierin
wordt uitgelegd hoe het ringen van vogels in de
duinen plaatsvindt en welke inzichten het
oplevert over bijvoorbeeld trekroute en over-
winteringsgebieden. In de Oranjekom (infor-
matiecentrum Amsterdamse Waterleiding-
duinen) bevindt zich een tentoonstelling over
broedvogels.
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Dit jaar viert de afdeling Amsterdam

van de Koninklijke Nederlandse

Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

haar honderdjarig bestaan.

Ter ere van dit jubileum worden tal

van excursies en activiteiten georga-

niseerd. Zo vinden er in de Tijgerzaal

van Artis een viertal openbare

natuurlezingen plaats. U bent hierbij

van harte welkom.

De laatste twee eeuwlezingen wor-

den gehouden op dinsdag

16 oktober en dinsdag

27 november van 20.00 tot 22.00

uur (zaal open om '19.30 uur) in de

Tijgerzaal van Artis, Plantage

Middenlaan 43.

16 oktob€r: Rob Chrispiin over de

Amsterdamse paddestoelen en Fred

Nordheim, die Amsterdamse

landschappen op dia vastlegde.

27 november: Cees Heij over de

Huismus. Hij is daar in 1985 op

gepromoveerd en komt hopelijk met

de eerste resultaten van het mussen-

onderzoek. Daarnaast Jan van

Diermen over Speru,rers; hij doet

onderzoek naar het gedrag van

Sperwers zowel in landelijk als stede-

lijk gebied en maakt een uitstapje

naar de Huismus als belangrijkste

prooi in het stedelijk gebied.

Bij de entree ligt een ledenlijst van de

\AIVGA. lndien u uw naam noemt en

zegt dat u lid bent van de

Vogelwerkgroep, is de entree gratis.
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