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GEIOGlII voorzitter Vogelwerkgroep Amsterdam

f.f et jaar 2001 was het jaar van de vrijwilli-
I I ger. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik
heb daar weinig van gemerkt. Niet dat dat
hoeft, alle taken en verantwoordelijkheden die-
nen zich toch wel aan en het werk gaat gewoon
door. "Als alle vrijwilligers thuisblijven, draait
BV Nederland niet meer'i is de stelling. Neder-
land schijnt zo'n slordige 3 miljoen vrijwilligers
te herbergen.

Toch lijkt het voor een Vogelwerkgroep steeds

moeilijker vrijwilligers te vinden. Met name
nieuwe voorzitters dienen zich niet met bosjes
tegelijk aan. Terwijl deelname aan het bestuur
toch vooral leuke kanten heeft: samenwerken,
iets dat altijd leerzaam blijft; gezamenlijk ini-
tiatieven ontplooien en doelen bereiken die je
in je eentje onmogelijk zou halen; veel contac-
ten in de vogelwereld en met actieve vogelaars,
zodatje snel van allerlei nieuws op de hoogte
ben! en eenmaal per jaar het zgn. bestuursuit-
je, meestal bestaande uit intensief vogelen en
daarna meer of minder intensief dineren.

Voor het bestuur zoeken we zowel een
voorzitter als één ofmeer bestuursleden

Wat doet eenvoozitter zoal?:
o voozitten van +6 bestuursvergaderingen per

jaar;
. voorzitten van de jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering;
. aanspreekpunt voor externe relaties;
. spreekbuis namens de vereniging;
. zorgen voor de taakverdeling tussen de leden

. heeft een

tijd, bij voorkeur'

U begrijpt, dit is een utopie, een dergelijke
Supervoorzitter overtreft onze stoutste ver-
wachtingen.
Echter, leden die aan enkele van deze eisen vol-
doen en na een inwerkperiode wellicht nog
meer bij het proÍiel zouden passen, worden van
harte uitgenodigd vrijblijvend contact op te ne-
men met één van de leden van het bestuur (zie

colofon). Uiteraard.zijnwij bereid om al uw
wagen te beantwoorden.

Wij wachten met spanning af, maar laat ons
a.u.b. niet te lang wachten!

van de vereniging;
. opvangen van nieuwe leden;
. stimuleren van activiteiten.

4 DeGierzwaluw jaargang 39 nt 314, januari 2oo2



Vogelherkenn en 2002 GlrÍ8ut

Met Evert Pellenkoft als coördi-
nator start de Vogelwerkgroep
Amsterdam in 2002 weer een

cursus Vogelherkennen. De

cursus bestaat uit een voor-
jaars- en een najaarsdeel,

De bijeenkomsten starten om

20.00 uur en duren tot *22.00
uur. Ze vinden plaats in het Ni-

vonhuis op de Polderweg 94 te
Amsterdam-Oost. Zowel de in-

houd van de bijeenkomsten als

de bestemmingen en vertrektij-
den van de excursies worden
nader bekend gemaakt.

Het cursusmateriaal bestaat uit
een tekstboek en een werk-
boek.

De cursus is opengesteld voor
leden en huisgenootleden van

de Vogelwerkgroep Amster-

dam. Er kunnen maximaal '15

mensen meedoen.

Het voorjaarsdeel bestaat uit 4
bijeenkomsten en 4 excursies

op de volgende data:

Biieenkomsten Excursies

Dinsdag 12 maart Zondag 17 Ínaart

Dinsdag 26 maart Zaterdag 30 Ínaart

Dinsdag I april Zaterdag 13 april

Dinsdag 16apÍil zondag 21 april

ln het najaar zullen 3 bijeen-

komsten en 3 excursies plaats-

vinden, De volgende data onder
voorbehoud:

Bijeenkomíen Excursies

Dinsdag 10sepl. zondag 15sept.

Dinsdag I okt. Zondag 6 okt.

Dinsdag 22 okt. Zondag 27 okt.

De kosten van de cursus bedra-
gen om en nabij de €27,50.
Reiskosten en entreegelden

zijn niet inbegrepen. U kunt
zich aanmelden door het be-

drag over te maken op giro-

nummer 5395861 t.n.v. Ellen

de Bruin te Amsterdam onder
vermelding van "cursus Vogel-
herkennen".
We wensen de deelnemers veel

plezier met deze cursus!

Fotografen OPROTP

Oproep aan fotograferende leden van de Vogehrerkgroep Amsterdam:

Zijner fotografen onder jullie die het leukvinden om (jaarlijla) m€t een

aantal tegelijk dialezingen te geven? Te denken valt aan een selectie van
iemands mooiste dia's, of aan dia's van het afgelopen jaar. Ook thema-
avonden zijn mogelijk een avondje bijzondere meeuwen of een avondje
vogels in Amsterdam. Uiteraard is een redelijke l«naliteit wel gewenst.

Heeft iemand interesse, dan hoor ik dat graag.

Edial Dekker
020-6933140
edial.d@l2move.nl
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Excursies
Voor excursies gelden de volgende regels (tenzij
anders vermeld): vER:zAriELrN op HET ÍADror{pl"E[{
TUSSEN DE ÏWEE FEBO'S, VEBINE|( OM 8 UUR PREOE' ZONG

ZEI.I VOOR ETEÍ{, DRINKEil Eil EVT. REGEI{I(I[DI]'I6, ÍIllET,D JE

VOOnATAA,{ BIJ JIP tot wE KOOUMAÍ{S:02íH2239:}8

zo 20 ianuari: Flevopolderc, Auto/Wandelexcursie
Een rondje Flevo in de winter is altijd goed voor leuke
roofvogels en overwinterende ganzen en eenden.

zo 3 maart'Regio-rondje', Fietsexcurie
Op de fies gaan we op zoek naar de laatste wintergasten
en de eeríe vroege voorjaarwogels. Wie rareet wat de
regio \Íoor ons in petto heeft.

LET OP: var deze excwsie ge&: verzamelen met fiets bij
molen k Gaijer (hoek Mauritskade -Zeburgerstrat)

Manncti€ Kep in winterklcd

zo Í4 april: Holterberg, luto-/Wandelexcursie
Op de Holterberg leven de laatste Nederlandse Korhoen-
ders, een Íelict van de ooit omvangrijke laaglandpopulatie.
We vertrckken in het donker vanuit Amstedam on in &
wqe ochtend, als deze lrcg/ds & qr@aE activiteit vefto
r,en, ter plaa5e|3zijn. LET oP: lFJrzamelen om 

'@ 
uut !!!

Zo 26 mei: Waterland, Fietsexcursie
Hopelijk met mooi weer een lekkere fietstocht langs veel

broedvogels.
LET OP: voor deze excursie geldt: verzamelen met fiets bij
molen De Gooier (hoek Mauritskade -Zeeburgerstraat)

ln het najaar van 2002 zijn er de volgende auto-excursies,
alle op een zondag:
l8 auguíus Noord-Holland
29 september Camperduin
3 november StaÍr€vaart
1 5 december BrouweÍsdam
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Lezingen
ln heteeÉte kwartaal van 2N2 zijn et een nieuw-
iaarsbijeenkomst en een leing overvogels in Florida.

dindag Í2 februari
NieuwjaarcboÍÍel en "mystery bird"-quiz

De nieuwjaarsborrel biedt een uitste-
kende gelegenheid om weer eens bij
te kletsen met alle leden van de
Vogelwerkgroep Amsterdam.
Uiteraard wordt u voorzien van een

drankje en een hapje.

Nadat de belangrijkste vogelnieuwges zijn uitgedsseld,
spelen we een mystery bird-quiz. ledereen kan dan aan-
tonen dat hij of zij de beste vogelaar is. De serie mystery
birds wordt ter plekke afgestemd op de aanwezigen: het
accent zal liggen op meer algemene Nederlandse soorten
óÍ op moeiliike plaatjes van vogels binnen het gehele
West-Palearctische gebied. Uiteraard valt er een prijs te
verdienen.
ledereen is welkom!

dinsdag 19 maaÍt
KaÍ€l MaueÍ: Florida

Karel Mauer is een bekend persoon binnen de
Nederlandse vogelwereld. Hij fotografeert veel, zowel in
Nederland als tijdens buitenlandse vogelreizen.
Bovendien heeft hij veel verstand van vogels, getuige het
feit dat hij lid is geweest van de Commissie Dwaalgasten
Nederlandse Avifauna. Op l2 mei Í998 gaf hij in

Amsterdam een Íascinerende lezing over vogels in de
Pyreneeën en de Ebro-delta.
Deze keer gaat de lezing over een vogelreis in zuidelijk
Florida in de Verenigde Staten. MaueÍ bezocht er onder
andere de voor vogelaan indrukwekkende natuuneser-
vaten Everglades en Sanibel lsland. Diverse biotopen
komen aan bod, zoals veel moeÍas en een stukje pÍaiÍie.
Karel heeft me vezekerd dat het aandeel vogels in deze
lezing groot ls.

Let op: de nieuwjaarsbijeenkomí en de lezing wor-
den gegeven op een nieuwe locatie:
Nivonhuis, Polderweg 94, Amsterdam (vlakbij de
Middenweg / tramlijn 9).

Ze beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00
uur (vanaf I 9.30 uur is er koffidthee).
De toegang is gratis.

Edial Dekker
020-6933140
edial.d@12move.nl

*



World Birdwatch 2001 in de Lu&emeerpolder

Ricardo van Dijk

Op 29 september 2001 vond in
Nderland de derdeditie
plaas van de World Bkdwatch.

Bii deze jaarliiks trekelling
wordt en lint van telposten ge
vormd door vele wijwilligers. ln

totaal waren er dit jaar 65 van

dqe telposten die evn lint
vormden van Bloemendaal aan

Ze tot aan Winterswijk. Dee
World Birdwatch vindt plaat in
vele Europe landen en wordt
in Nderland garganiwrd
door Vogel bqcherm ing Nder-
land.

De telryt die d@r Vogelbe-

xherming aan de Vogelwerk-
goep Amsterdam werd toq*

wezen, lag aan de Lutkemetr-
wq. Deewq ligttenweten
van Amsterdam-Osdorp, op en-

kele honderden meters afstand

van bg raafplaaa Westgaarde.

De exacte telbcatie was ge-

lqen op en dijk (Wijsentkade)

en wasomgeven dooren
agrarixhe omgoing met afwis-

selend grasland, mailsakkers en

kleinscha I ige bebuwi ng.

Voorafgaand aan de teldag

hadden de d*lnemers en in-

strudie ontvangen die was oy
gateld door Vqelhcher-
ming. Dee instructie banatte

aanwijzingen hoe te te//en en

welke aantekeningen er ge-

maakt mosten worden. Vol-

gensdeze instructia staÍtte de

telling om 07.00 uur en eidig-
de om 17.i0 uur. Dit l«uam op
deze datum onganer overen
met tellen vanaf een half uur
voor zonsoqang tot een half
uur na zonsondergang.

De tellers stonden om 07.00
uur klaar en het fest kon b*
ginnen. Doordaf het de eeríe
ker:r was dat op deze lxatie
en trekelling plaa§wnd, was

het voor idereen een venas-

sing wat aan trek te zien zou
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's Ochtends werd een korte reportage gemaakt dooÍ een televisieploeg
lokale zender AT5. Die:elíde dag nog was de telpost te zien in het AT5

De Watersnip kwam op plaats dÍie
van de Lutkemeerpolder-telpost.

sultaten werden opgeteld per
l«nrartier. Ongeveer eens per
twee uur werden deze resulta-
ten vervolgens telefonisch
doorgegeven aan het centrale
coördinatiepunt van Vogelbe-

scherming Nederland. Deze
gegevens werden dan direa
per comPuter verwerkt. Hier-
door waren de resultaten van
het totale tellint al binnen een

dag beschikbaar.

Op detelpostwerden in toaal
1906 vogels geteld, verdeeld
over 40 soorten (ongedeter-

mineerde niet meegerekend).
Hierbij waren duidelijke pie-
ken in aantallenvast te stellen
in de ochtend en de avond (zie

grafiek l).
Landelijk werden er 146.653

vogels waargenomen, verdeeld
over maar liefst 142 soorten.
Daarmee is het hoogste aantal
vogels geteld sinds de start van
dit initiatief en het duidt aan

dat de trekomstandigheden
erg gunstig waren.

van de
Nieu,\rs.

WeeÍsomstandigheden

De weersvoorspelling is de be-
langrijkste factor om vooraf in
te kunnen schatten ofde vo-
geltrek goed waar te nemen
zal zijn. Een heldere middag
en nacht voorafgaande aan de

trektelling zijn gunstig, vooral
voor het waarnemen van lan-
geafstandstrekkers zoals Sij-
zen, IGpen en kwilataarten.
Daarnaast is het prettig vogels
kijken bij lichte bewolking en
droog weer. De dag vóór de

teldagwas erwat hoge, lichte
sluierbewolking geweest en

was het in de nachtelijke uren
overwegend droog. De lichte
sluierbewolking trok die och-
tend langzaam weg, waardoor
er pas wij laat sprake was van

goed licht om te kunnen
waarnemen. Deze sluierbe-
wolking verdween echter na

een uur ofnegen, waarna de

zon ons begon op te warmen.
De wind was gedurende de

dag matig, ongeveer wind-
kracht 4, uit zuidelijla rich-
ting.Aan het einde van de
middag nam de bewolking
weer iets toe en werden de
telomstandigheden iets min-
der gunstig.

Resultaten

De resulaten van de trektel-
ling per soort worden weer-
gegeven in tabel l. Daarbij
zijn ook de resultaten gegeven

van het landelijke totaal van
deze World Birdwatch. De re-

afr
160

fi
C,

o

Aantd

Toteal

srm (Bm (Eoo €@ ír@ tlm €m ím l6ID €lr! frm Iijd
Íjd

grafiek 1: Aantalsverloop per kwartier
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De vogels

Uit tabel I blijkt dat ruim de helft van
het aantal waargenomen vogels be-

stond uit Kieviten. Tijdens de trek in
deze tijd van het najaar zijn grote groe-
pen Kieviten aanwezig in Nederland,
vooral afl<omstig uit Oost-Europa en

Wit-Rusland. Uit literatuur Il] bliikt
dat het zwaartepunt van de aanwezige

Kieviten in het najaar ligt in door gras-

land gedomineerde gebieden in West-

en Noord-Nederland en het Rivieren-
gebied. Wie de locatie van de telpost op
de kaart bekijkt , zal zien dat de telpost
op slechts enkele kilometers van de uit-
gestrekte graslanden rondom Schiphol
ligt. Daarmee kan de aanwezigheid van
deze soort goed verklaard worden. Kie-
viten blijven normaliter in grote aantal-
len in dit soort graslanden aanwezig tot
het moment dat er nachtvorst optreedt.
De waarnemingen die wij hebben ge-

daan van deze soort bestonden vooral
uit vluchten van groepen, van enkele
tientallen tot zo'n200 vogels. Hoogst-
waarschijnlijk waren dit voornamelijk
vogels die onderweg waren naar foe-
rageergebieden in de omgeving van de

telpost.
Nummer twee van de telpost, de Kok-
meeuw, is een echte opportunist, die
zich zowel binnen als buiten de stad
goed thuis voelt. Het was dan ook lastig
om vast te stellen of deze meeuwen

langs vlogen om vanafhun slaapplaats

in de stad een hapje te gaan halen, of
dat het werkelijk doortrekkende vogels

waren. Volgens de instructies die we

hadden gekregen, waren meeuwen die

niet in richtingen tussen zuid en west

vlogen "zeer verdacht'l Het totaal is dan

ook het resultaat van de indruk die wij
kegen of dit nu trekkende Kokneeuwen
waren (wel meetellen), of dat ze slechts

iets verderop gingen foerageren (niet

Tabel 1:

Overzidt totalen vd Lutkemeerpolder en totalen van Nederland

soort Lutkemeer o/o Nederland o/o

1 Kievit
2 Kokmeeuw
3 Watersnip
4 Sijs

5 Holenduif
6 Aalscholver
7 Graspieper
8 Houtduif
9 Koperwiek
10 Spreeuw
11 Smient
12 Vink
13 Pijlstaart
14 Buizerd
15 Witte kwikstaart
16 Gaai
17 Zilvermeeuw
18 Wilde eend
19 Zanglijster
20 Slobeend
21 Boerenzwaluw
22 Keep
23 Kneu
24. Krakeend
25. Kl. mantelmeeuw
26. Kuifeend
27. Nijlgans
28. Blauwe reiger
29. Groenling
30. Turkse tortel
31. Blauwe kiekendief
32. Bokje
33. Koolmees
34. Merel
35. Rietgans spec.
36. Rietgors
37. Ringmus
38. Slechtvalk
39. Sperwer
40. Witgat

1.054
128
88
76
61

59
57
34
32
30
28
28
15
12
12

9
9
9
7
7
6
5

5
5
4
4
4
3
3
2

1

1

1

t
1

1t
3
0
'|

1

3

18
3
3

25
1

15
0
0
2

0
0
0
1

0
4
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1

55
7

5
4
3

3

3
2

2

2

1

1

1

1

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

15.67"1

4,669
357

1.916
1.145
3.445

24.678
4.198
4.141

34.048
783

21.U0
29

429
2.912

214
160
592

r.989
29

5.350
298

2.666
14
59

118
173
97

580
112

6
2

336
261

2

258
710

6
4A2

7

2.01s

1

't

1

1

I
4l . Ongedetermineerd 100

TOTAALVAN
DEZE SOORTEN

TOTAAL VAN ALLE
GEDETERMINEERDE
SOORTEN IN NEDERLAND

Í.906 't36.517
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r % NedeÍland
r % Lutkemeer

Verdeling Top-l0

Kievit

Kokmeeuw

Watèrsnip

5ijs

HolenduiÍ

Aals(holver

Graspieper

Houtduif

Kopemiek

Spreeuw

l0 20

De meeste kleinere vogelsoor-
ten leken echte doortrekkers te
zijn die non-stop doorvlogen
in een hoog tempo, vooral in
zuidelijke richting. Met uit-
zondering van de Graspieper
was het voor de meeste zang-

vogels niet de meest geschikte

biotoop om lang in rond te
blijven hangen. De meeste

soorten uit de toptien waren
echter soorten waarvoor de
omgevingvan de telpost wél
een aantrekkelijk biotoop
vormde zoals Houtduif en
Holenduif.

Aandeel in het totaal
Wat voor rol speelde deze tel-
post nu in het totaal van alle
telposten. De 1906 vogels van
de Lutkemeerpolder vormden
1,5 o/o van het totaal aantal
waargenomen vogels. Een be-
langrijke bijdrage door de tel-
post werd geleverd voor de

volgende soorten:
Pijlstaart: 15 van 29 = 52 o/o

van het landelijke totaal

Grafiek 2: Verdeling van hoeveelheden per soort voor
de LutkemeeÍpolder en Nederland

{0

Watennip: 88 van 357 = 25o/o

van het landelijke totaal

Slobeend: 7 van29= 24o/o

van het landelijke totaal

Er werden echter verhou-
dingsgewijs weinig Graspie-
pers, Boerenzwaluwen en
Spreeuwen waargenomen. In
de eindrapportage van Vogel-
bescherming Nederland zal
een duidelijker beeld gegeven

kunnen worden van de regio-
nale verschillen in de verde-
ling van soorten per telpost.
Die verdeling van soorten
geeft een beeld van het karak-
ter van de telling in vergelij-
king met het Nederlandse to-
taalbeeld. De Kieviten drukten
een duidelijk stempel op het
totale beeld van de trektelling,
terwijl dit landelijk gezien veel

minder het geval was (zie gra-
Íiek 2).

Krenten

De krenten in de pap waren
een welkome afi,visseling voor

een dergelijke lange teldag.

Deze krenten bestonden voor
een deel uit het waarnemen
van de eerste wintergasten zo-

als Keep, Koperwiek en Smient,

maar ook het waarnemen van

de laatste zomergasten zoals de

Boerenzwaluwen die deze dag

nog langsl«,vamen.

Een vrouw Blauwe Kiekendief
trok laag over de akkers door
in zuidelijke richting. De
Slechwalk die op korte afstand

voorbij kwam vliegen, zorgde

voor flinke paniek onder een

groep trekkende Kieviten. Aan
het einde van de middag vloog
een Bokje langs, die de zintui-
gen weer op scherp stelde na

de tientallen Watersnippen die
we al hadden waargenomen.

Media

In Nederland was er veel aan-
dacht voor dit evenement.

Landelijke dagbladen en tele-
visiezenders besteedden aan-

dacht aan de World Bird-
watch. Ook deze telpost
ontl«,vam niet aan die aan-

dacht:'s ochtends werd een

korte reportage gemaakt door
een televisieploeg van de loka-
le zender AI5. Diezelfde dag

nog was de telpost te zien in
het AT5 Nieuws. r

ben qËconcentreerd op alle

Dankwoord
Tot slot een \rroord

tellers die zich deze

tÍl

Ellengende
vanJansen,
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Grote Gele Kwikstaart wllRlltttllGtt0Pn0IP
in de winter van200ll2002

f) e Grote Gele Kwikstaart is een regelmatige
Lt/ v1i111g1g7st in Amsterdam, Via het Am-
sterdams VogelNet (AVN) kwam vorig jaar de

waag binnen hoe algemeen eigenlijk. Om een

antwoord te vinden op deze waag heeft fan-
Hendrik van Oers in de winter 2000/2001 alle
waarnemingen van de Grote Gele Kwilataart
verzameld. Waarnemingen die binnenl«namen
via het AVN, persoonlijke e-mail en via de

waarnemingenrubriek van De Gienwaluw.

Uit de waarnemingen van vorig jaar kunnen
een aantal conclusies getrokken worden, maar
het leek mij interessanter ook dit jaar nog
waarnemingen te verzamelen en de gegevens

van beide jaren te combineren voor een artikel
b De Gierzwaluw. Van wanneer tot wanneer
zijn Grote Gele Kwikstaarten inAmsterdam
aanwezig, wat zijn de favoriete plekken, hoeveel

vogels overwinteren in Amsterdam?

Om antwoorden te krijgen op deze wagen roep
ik op waarnemingen van de Grote Gele Kwik-
staart in de regio Groot-Amsterdam in de win-
teÍ 200112002 naar mij op te sturen. Als u uw
waarnemingen uit de vorige winter niet heeft

doorgezonden naar AVN, Jan-Hendrik van Oers

of waarnemingensecretaris Paul Marcus, zijn
deze vanzelfsprekend nog steeds welkom.

Ik ben met name ge'Ínteresseerd in:
datum (en evt. tijdstip);
aantal vogels;
locatie;
vliegrichting / ter plaatse;

evt. aanvullende opmerkingen.

Waarnemingen zijn welkom per e-mail, maar
ook via een briefe, Stuur ze naar:

Ruud Altenburg
Egidiusstraat 312

1055 GK Amsterdam

ruud@eti.uva.nl

Via AVlrl wordt maandelijks een update van de

waarnemingen rondgestuurd. Op aanwaag
e-mail ik dit overzicht vanzelfsprekend ook
naar vogelaars die niet op het AMII aangesloten

zijn

Hartelijke dank,
RuudAltenburg
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Vliegt de Huismus achteruit?
Ellen de Bruin

1^1 n dinsdag 27 nwemberà0Ol gaf Cees
fr.-f Heij een lezing onder deze titel. Deze vond
plaats in de Tijgerzaal van Artis in het kader van
het honderdarig bestaan van de KNNV-
afdelingAmsterdam.
Na de inleiding,waarin hij verhaalde over de
mussenbestrijding die eeuwen geleden plaats-

vond, kwam Heijuiteindelijk uit op diverse fac-
toren waardoor de Huismus inderdaad'achter-
uit vliegt'.

Vroeger werd de mus als schadelijke soort
gezien; hij at immers de gewassen op, met na-
me granen. Er bestond een waar Musschengilde
en men ontving een premie per ge' ngen mus.
Ook werden er schietvergunningen afgegeven.
Cees Heij vangt zelf ook Huismussen, maar dan
om ze te ringen. Het kostte nogal wat moeite
om een rinryergunningvoor mussen te krijgen
van het VogelTR"EKstation te Arnhem; mussen
zijn immers geen trekvogel. In de loop van de
jaren verzamelde hij van 881 geringde mussen
valide gegevens, zowel in suburbaan gebied
(de Rouerdamse wijkAdriaen) als in ruraal ge-

bied (Strijensas in de HoelaeWaard).

Enkele getallen (dit ziin gemiddelden):
Beide populaties bestonden uit 7570 volwassen
en 25Vo jonge mussen; 58,5o/o zijn ma:nnetjes en
dus 41,57o wouwtjes (dit is trouwens ook het
geval bij andere vogels zoals bijv. de Merel, wel-
licht te verklaren uit het feit dat vrouwtjes min-
der voedsel zouden krijgen); l0 à 20%o van de

mussen heeft een andere vader dan de rest van
hun broertjes en zusjes, waaruit blijkt dat de
Huismus dus niet - zoals vaak verondersteld -
monogaam is.209o van de suburbaan levende

mussen is ouder dan 4 jaar (worden maximaal
7 à 8 jaar oud), van de rurale mussen is dit
slechts 47o (maximaal 6 jaar);
suburbaan sterft 3570 in het eerste levensjaar,

ruraal is dit zelfs 5790; de levenwerwachting is
suburbaan gemiddeld 2l maanden, tegenover

15 maanden in ruraal gebied (resp.626 en 443

dagen).
Dit maakt het waarschijnlijk dat mussen die
in de grote stad leven, ouder worden en een
grotere overlevingskans hebben: hoe meer be-
bouwing (wegen en gebouwen), hoe meer mus-
sen per hectare. Dit loopt synchroon met het
aantal mensen per hectare.

Het soort groen wat aanwezig is, ofirrel de kn'ali-
teit van het groen, is belangrijlc slordige tuinen,
met onkruid tussen de stoeptegels. Daar begeven
zich veel insecten, die immers het eerste voedsel
vormen voor de jonge mus. Gebruikvan bestrij-
dingsmiddelen is uiteraard uit den boze.
Kapoue dakpannen bieden goede nestgelegen-

heid. Qua keuze van een broedplek blijkt de
Huismus overigens erg inventief er zijn nesten
bekend tussen neonletters aan gevels (lekker

warm), in een hooiberg, in kieren van beton-
nen flatgebouwen, in een Pitrus die tegen een
brug aangroeide en in Zuid-Europese oorden
natuurlijk in Ooievaarsnesten. Ook kraken
mussen nesten van Huiszwaluwen. Bijna overal
kunnen ze terecht.
Is er echt geen andere mogelijkheid, dan grijpt
de Huismus, die immers tot de familie van de
wevers behoort, terug naar oude gewoontes en

maakt zelf een nest, meestal in een boom. Na-
deel daarvan is dat dit in de winter geen slaap-
plaats biedt, omdat het nest dan meestal in ver-
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val raakt. Het komt voor dat mussen nest-
materiaal van elkaar stelen; dit resulteert dan in
een relatiefkleiner aantal jongen dan wanneer
deze kleptomane neigingen afwezig zijn.

Mussen zijn omnivoor, zodat je zou denken dat
een gebrek aan voedsel niet snel een oorzaak
kan zijn van de achteruitgang. Zohalenze
voedsel uit hondenpoep ofdat van vee. Ofpik-
ken ze doodgereden insecten van autogrills, wat
ikzelf eens waarnam bij de Maxis.

Liftende mussen

Vooral suburbane mussen zijn erg plaatstrouw;
door het gebruikvan kleurringen ontdelte Heij
dat ze vaak niet verder dan 100 meter van de
vangplaats komen. Onder rurale mussen vindt
meer verspreiding plaats.

Significant is de afrrame van de zwermgrootte,
nu ziet men alleen nog grote zwermen op het
platteland, maar de superzwermen van vroeger
komen nauwelijla meer voor.
Znals gezegd, zijn mussen geen trekvogels. Zj
zijn echterwel in staat zich over een groot ge-

bied te verspreiden, bijvoorbeeld via graansche-
pen. Tijdens debouwvan de Transsiberische

spoorlijn'lifttert' er nogal wat Huismussen met
de arbeiders mee, die hen al dan niet bewust
van voedsel voorzagen.

Verkeersslachtoffers vallen er voornamelijk in
de maanden mei en juni, tijdens de broedtijd
dus. Opvallend is dat dit ma name mannetjes
(onder invloedvan hormonen) en jongevogels
(nog'een beetje dom', zou Móxima zeggen) zijn.

Mannetie Huismus

Blijkbaar presteren de vrouwtjes het veel vaker
veilig over te steken.

Beruchte vijand is de Sperwer - in het Engels

dan ook Sparrow Hawk genoemd,'Mushavik'.
In het tweede deel van de lezing kwam Jan van
Diermen aan het woord, een Sperweronderzoe-
ker die juist weer Huismussen vangt voor ziin
onderzoek
Na 1975 werden minder bestrijdingsmiddelen
gebruikt, waardoor het aantal roofrogels toe-
nam. Uit gegevens van Ruud Mek, die broedge-
vallen vanÀmsterdamse Sperwers op video
vastlegde, blijkt dat een Sperwerbroedsel ge-

voed kan worden met wel meer dan 400 mus-
sen! Overige predatoren zijn Bos- en Ransuil en

de Kauw, die zelfs nesten onder dakpannen uit-
treh om bij de eieren te komen.
De kat wordt als grootste vijand genoemd, iets

dat Heii in het w-programma Nle dieren tellen

mee nietin dank werd afgenomen!

Cees Heij komt tot de conclusie dat er niet één,

of twee, maar een scala aan oorzaken is die de

vermindering van het aantal mussen kunnen
verHaren:
. minder broedgelegenheid door biotoopver-
nietiging;

. gewaskeuze: maïs i.p.v. graanteelt;

. minder voedsel, o.a. door minder insecten;

. mindere kn'aliteit groen (zoals Ligusters);

. gazonbemesting;

. verkeer;

. ziekten;

. en mogelijk inteelt.

Uiteraard zijn we benieuwd wat het resultaat
zalzijnvanhet landelijke mussenp§ect van de
KNNV. tn het bijzonder de gegevens van Am-
sterdam; er zijn immers extra formulieren bij
de Mussenkaarten verspreid, waarop aanvul-
lende mededelingen kunnen worden gedaan.

É Bil deze dan ook het verzoek ze na afloop van

i het jaar in te leveren. En mocht men willen bij-
§ staan bij het uitwerken van de kaarten, dan zal

I fnea Dammen (tel.O2}-6731635) u dankbaar
' zijn voor uw hulp!

\
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Paul l. Marcus

PERToDE rurr r/u sEPïEMBER 2001

De zomerperiode leverde zeer aardigewaarnemingen op.Vooral de

oostelijke helft van de regio viel in de prijzen met een Bonapartes Strandloper
in Ildoorn, Poelruiters in dezelfde buurt, een Grauwe Franjepoot in de Kinsel,
Witvleugelstern, Reuzensterns, Pontische en Geelpootmeeuwen. Het Amster-
damse Bos kreeg een recordbezoek van 7 Zwarte Ooievaars op I 2 augustus, ge-

volgd door een waarneming aldaar van 4 juveniele exemplaren ter plaatse -

ook een record, nu van Zwarte Ooievaars t.p. Een paar Slechwalken hield zich

op, op en rond de elektriciteitscentrale van Nuon - vroeger PEN - te Diemen.
Vooral het tweede kalenderjaar mannetje was daar in juli t/m september gere-

geld te zien. Een adult wijfe werd aanvanke$k begin juli gemeld, maar werd

een hele tijd gemist. Pas in september gaf zij - of een soortgenote - weer acte de

présence.

De treurige gangvan zaken rond de natuurontwikkelingsprojecten rondom
Amsterdam werd akelig duidelijk in augustus toen enkele vogelaars op hun be-
zoek aan het Schinkelbos getuige waren van de jacht op "schadelijk wild" in het
aangrenzende manegeterrein, dat de eigenaar met succes aan het aanvankelijle
plangebied voor het Schinkelbos wist te onttreklcn- Om de jacht hier enigszins

rendabel te kunnen uitoefenen, verbouwt de eigenaar van de grond een strookje
tarwe precies lang;s de rand van het Schinlalbos. Hier komen duiven op af, die

dan weer als schadelijk wild kunnen worden geschoten. Het is duidelijk dat dit
graanperceeltje als zodanig geen enl<ele economische waarde vertegenwoordigt!
Deze jacht maakt het natuurbosje ornithologisch wijwel waardeloos. Ook van-

uit recreatief perspectief is deze praktijk uitermate ongewenst. De eigenaar van
de grond in de Schinkelpolder heeft een stuk grond verkocht aan de gemeente

Amsterdam, om een verbinding tot stand te brengen tussen het Bos en de Oost-
einderpoel. Daaraan heeft hij wel de voorwaarde gekoppeld, dat hij hetjacht-
reótbehoudt in het overgeblevenweidegebied en dat de gemeenteAalsmeerde

natuurb€stemming van de grond inruilt voor de bestemming "manege'.

Dat is volstrekt belachelijk Het is beter dat men daar niet op ingaat en in plaas
hierr"an de bestemming "natuur" aan het gebied geeft. Dan kan men door mid-
del van het bestemmingsplan verdere bebouwing van het gebied tegengaan en

bovendien vaststellen ofhet gebied wel voldoet aan de voorwaarden die aan de

omvang van een jachtterrein door de wetgever zijn gesteld. De hele gang van za-

ken toont weer eens aan dat in Nederland natuurbeleid vooral een l«restie is

van lippendiensten bewijzen aan de schone zaak, zolanghet maar geen geld

kost. Want overal in het land worden de doelsrtellingen van het natuurbeleids-
plan 1990 gefrruilct door de ornvil van de wetgever om het mogelijk te maken
grond te onteigenen voor natuurontr,vikkeling. Hoewel men in 1990 het opper-
vlak natuur in Nederland wilde laten toenemen, is in feite dat oppervlak sinds-

dien geslonken.

!r !i.
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Knobbelzwaan 3-7-01 Middelpolder onder Amstelveen 1 paar met 1 1 jongen, w.v. 7 "pools" (DC);

"pools" is de gangbare naam van de lichte vorm van de Knobbelzwaan, tegenover "grauw". De "pool-
se" jongen hebben een wit donskleed. Ze zijn als adult te herkennen aan de vleeskleurige poten.
"Grauwe" jongen zijn donkergrijs en zijn op latere leeftijd te herkennen aan de zwarte poten.
Zwafte Zwaan 6-9-01 Houtrakkerbeemden-oost I ex. (Pï.
Kolgans 28-9-01 Vijfhoek l5 ex. doortrekkend (VOD). 30-9-01 Vijfhoek 1 ex. t.p. (VOD). 29-9-01 Pee-

reboom, Waterland 13 ex. (NZ).

lndische Gans 7-7-0'l Barnegat 1 ex. (NZ). 29-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Brandgans 30-9-01 Barnegat 2 ex. (NZ).

kleine canadese gans 30-9-01 Barnegat 6 ex. (NZ).

Nijlgans 21-8-01 Osdorper Binnenpolder 90 ex. (FvG). 1-9-01 Lutkemeerpolder 220 ex. (JvB).

Krooneend 1-7{1 Haven Ballast 2 paar en 1 v.,29-7 3 ex., 18-8 10 ex. (NZ). Op22-7 werd hier een
wijfje met 2 jongen waargenomen (WvdW). 28-9-01 Gouwzee 78 ex. (NZ).

Eider 2-8-0'l Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Smient 4-7-01 Vijflloek 1 ex. orer (VOD). 7-7-01 lJdoorn 7 ex., oplopend tot ca. 30 ex. op 29-8 (EdB, FvG).

Krakeend 29-8-01 lJdoorn 150 ex. (FvG).

Piilstaart 29-8, 8-9-01 lJdoorn 1 v. (EdB, FvG), 12-9-01 Vijfhoek 50 ex. over (M; 28-9 22 ex. door (FV,

WvdW). 21-9,25-9-01 Spaarnwouderplas 1 m. eclips (PM). 28-9-01 Houtrakkerbeemden-west 1 ex.

t.p. (JvB, PM). 29-9-01 Lutkemeerpolder 15 ex. over (JvB, AJ).

Zomertaling 20-7-0"1 10 ex. lJdoorn, op 29-8 nog 2 ex. (FvG). 2-8-01 Vijfhoek 3 ex. over. 1 7-8 1 ex.,
20-8 2 ex. (VOD).

Wintertaling 21-8,29-8-O'l lJdoorn resp. 400 en 500 ex. (FvG).

Patiis22-7 1 ex., 10-8, 17-8 en 26-8-01 Lutkemeerpolder9 ex. (JvB).

Dodaars 28-8, 29-8-01 Schinkelbos een paar ad. broedkleed met 3 pulli van hooguit een week oud
(RvD, D. Kan, PM).

RoodhalsÍuut 25-8-01 lJdoorn 1 ex. juv. (AJ).

Geoorde Fuut 26-8-01 Ouderkerkerplas 4 ex. (WS). 21-9 29-9-01 Houtrakkerbeemden-west 1 ex.

winter t.p. (E. Wokke, JvB, PM, PÍ). 30-9-01 lJsselmeer t.h.v. De Munt 1 ex. (NZ).

Roerdomp 1 1-8-0'l Overdiemerpolder 1 juv. t.p. - mooie foto getuigt ervan (NZ). 27-8-01 Schinkelbos
1 juv. ex. t.p. 20.00u (RvD, PM).
Kwak 20-8-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Koereiger Beslist buiten de regio, maar toch vermeldenswaard, want in de buurt: 7-8-01 1 ex. t.p.
Loenersloot (MB).

Kleine Zilverreiger 15-7-01 lJdoorn 1 ex. (EdB, MB). 23-7-01 Udoorn
2 ex. t.p. (m. 14-8-01 lJdoorn 1 ex. t.p. (RvD, PM). 5-9-01 Vijfhoek 2

ex. over (VOD).

Grote Zilverreiger 10-8-01 lJdoorn 1 ex. t.p. (NZ). 28-9-01 Barnegat 1

ex. NO (NZ).

Purperreiger Diemen: 26-7-01 Vijfhoek 1 ex. over, 3-8 2 ex. over, z[-8 4
ex., 17-8 1 ex. over (VOD), 12-9 'l ex. over (M, 22-9 1 ex. juv. (NZ).

5-8-01 Plasje UNA-centrale Diemen 1 ex. juv. (NZ). 5-8, 11-8-01 Ballastbos
'l juv. rondvliegend (NZ). 6-9-01 PEN-weg 'l ex. over (VOD). 1 1-8-01 Over-
diemerpolder 'l ex. juv., op 25-8 1 ex. (NZ). Weesp: 29-7-01 Aetsveldsche Polder 1 ex. juv. t.p. (RvD).

Spaarnwoude: 24-8-01 Houtrakkerbeemden-oost 1 juv. tp. (JvB).

Zwarte Ooievaar 27-7-01 Asd.Bos, Oeverlandenreservaat N, Meer 1 ex. NO 12.23u. (PM). 3-8-01 tus-
sen de Ring A1O-Noord en Ransdorp 'l ex. vliegend (Van der Wielen).
12-8-01 Asd.Bos, Koenenkade t.h.v. westelijk rietland Oeverlandenreservaat N.Meer 19.45u. 7 ex. laag

Z over Bosbaan (RvD); 13-8-01 Kalfjeslaan, Buitenveldert 1 1.00u. 2 ex. O (G.J. van Bladeren, tel. med.);
13-8-01 Asd.Bos, Schinkelbos 14.00u. 3 ex. schroevend en wegzeilend naar N-NO, Polder Meeaicht
15.00u-'15.25u. 4 ex. juv. t.p. foer, weiland, verv. op naar Z-Àtr (PM).

Ooievaar 2-7-01 Zijdelmeer, Uithoorn 1 ex. op nest met 2 juv. (RvD). 29-7-01 Boezemgebied Halfweg
'I ex. O 14.55u. (PM). 2-8-01 Middelpolder onder Amstelveen 2 ex., 1 met ring om linker, ander met
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ring om rechterpoot (DC).

Lepelaar 7-7 tlm 8-9-01 in lJdoorn aanwezig, met maximaal 25 ex. op 7-7 (EdB, FvG). Op 15-7 een ge-
ringd ex., dat een jong betrof uit 1993 of 1994 afkomstig van Vlieland of Terschelling (niet zeker door
ontbreken ring aan linkerpoot).
20-7-01 lJdoorn 15 ex. t.p., op 27-7 en 21-8 9 ex., 29-8 12 ex., 8-9 15 ex. (EdB, FvG).

9-9-01 Vijfhoek 26 ex. over (NZ).

Ílamingo cf. Europese Flamingo 24-7-01 lJdoorn 2 ex. overvl. (Anonymus, via Fokko Padmos, via

Ruud Vlek).
WespendieÍ 2-7-01 Asd.Bos, Koenenkade t.h.v. Oeverlandenreservaat N.Meer I ex. ad. schroevend
i.g.v. Buizerd 13.30u (PM). 25-7-01 Binnenkadijk 2x t ex. ZW-W (WvdW). 1-8-01 Ouderkerk a/d Amstel
I ex. schroevend '12.30u. (EdB). 20-8-01 Nieuwe Meer 1 ex. Z (PM). 25-8-01 Vijfhoek 1 ex. ZO (NZ). 27-
8-01 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia 1m. ad., donker, N (PM). 28-8-01 Einnenkadijk 1 zeer licht ex.
Z-ZW (WvdW). 29-8-01 Vijfhoek 1 ex. overvl. (M. 1-9-01 Vijfhoek 3 ex. doortrekkend (FV, via AVN). 2-
9-01 VijÍhoek 1 ex. juv. over (WvdW). 2-9-01 Houtrakkerhoek, Spaarnwoude 1 ex. juv. donker rosse fa-
se O-ZO 13.00u (PM). 3-9-01 Vereenigde Binnenpolder, Spaarnwoude 1 ex. juv. lichte fase O-ZO
15.15u. (PM). 12-9-01 Overdiemerpolder 1 ex. over(GvD, viaAVN).
Zwarte Wouw 17-8-01 Ransdorp 1 ex. overvliegend (Jip Louwe Kooijmans via AVN).

Zeearend 30-9-01 een adult ex. gezien door de vrouw van J.H. van Oers bij aÍslag 1 05 A10 om 14.30u.
Bruine Kiekendief 1-7 tlm 6-7-01 Asd.Bos, Oeverlandenreservaat N.Meer nog familie t.p.: ad. v., sub-
ad. m. en twee juv.; op 27-7 nog een subad. mannetje en 1 juveniel (PM).

24-7-01 Spaarnwouderveen 1 m., 1 v. en 3 juv. t.p. (PD. 21-8, 23-8-01 Batterij-Spaarnwouderveen,
Halfweg prooiovergave van m. ad. naar 1 van 2 juv. (PM). Het lange verblijf van adulte en juveniele vo-
gels op deze plaa$ zou kunnen wijzen op TWEE nesten alhier! !

14-7{1 broedgeval Aandammergouw 3 jongen uitgevlogen (NZ). 14-7-01 broedgeval Barnegat 4 jon-
gen uitgevlogen (NZ). '14-7-01 Uitdammerdie 2 jongen (NZ).

15-7, 8-9-01 lJdoorn resp. 1 m. en 1 v. t.p. (EdB). 28-9-01 Vijfhoek 'l ex. door (FV, WvdW). 29-9-01
Vijfhoek 4 ex. over (VOD).

Blauwe KiekendieÍ 18-8-01 Uitdammerdie, Waterland 1 v. W (NZ). 13-9, 18-9, 29-9-01 Spaarnwou-
de, Houtrakkerbeemden-west en omg. 1 ex. 1e kj. jagend (PM, n1. 29-9-O'l Vijfhoek I ex. over (VOD).

29-9-01 Lutkemeerpolder 1 v. over(JvB, EdB).

Grauwe Kiekendief 25-7-01 Binnenkadijk 1 m. ad. ZW-W (WvdW).
Havik Broedgevallen: Bretten, 3 jongen (NZ), Volgermeer ten minste 1 jong (NZ), Vijfhoek ten minste 1

jong (NZ), Ballastbos mislukt, Asd.Bos Oeverland N.Meer 4 jongen uitgevlogen (PM, Theo van Lent).
22-9,29-9-01 Lutkemeerpolder 1 ex. (EdB, JvB).

Sperwer Alleen Nirk Zijlmans wist al 9 broedgevallen te ontdekkenl Het volledige ovezicht ontbreekt
mij echter. Graag meer informatie over andere broedgevallen (binnenstad, Flevopark, etc.). Broedgeval-
len: Bretten, Coentunnelbos, Rust en Vreugd, Jeugdland, Rietland, Watergangseweg. Sportpark Elzen-
hagen, Volwijckspark, Hilversumstraat (NZ), Sloterpark Allendelaan, Sloterpark Plantijn (PM), Jaagpad-

bos (PM), mogelijk is dit hetzelfde als dat van VTC Ons Buiten?
Buizerd lJdoorn aanwijzingen voor broeden: in juni zag ik er een ex. invallen met prooi in het reiger-
bosje aldaar, op '15-7 zag Ellen de Bruin er 2 adulte en 2 juv. ex. Verder: Poppendammergouw 1 jong

op 2a-6 (NZ). Broekermeer mislukt (NZ), Weenloot 2 jongen (NZ), Rioolwatezuivering 1 jong (NZ). Slo-

terparkbad, bezet nest gezien (8. Kamp, PM), later jong gehoord (PM). Verder enkele gevallen in het
Asd.Bos. (o.m. Oeverlanden N.Meer).
Visarend 2l-8, 23-8-01 Lutkemeerpolder 1 ex. ad. t.p.(fD. 9-9-01 Vijfhoek 1 ex. t.p., blijkens de foto
een juv. ex. (NZ). 10-9-01 Bo§hol 2 ex. (Wil Leurs, via AVN). 30-9-01 Vijfhoek I ex. t.p. (VOD).

Boomvalk Broedgevallen: Poppendammergouw I jong op 22-8 (NZ), Golfterrein Waterland mislukt
(NZ), Weersloot 2 jongen op22-8 (NZ), Broekermeer 2 jongen op 18-8 (NZ), Krijgsman 2 jongen op 25-
8 (NZ). Walters ontdekte nog een broedgeval in het Rembrandtpark. Laatste voor de periode: 30-9-01
Vijfhoek 1 ex. over (VOD). Er zijn overigens nog oktober.waarnemingen gedaan.

Smelleken 15-9-01 Blijkmeer, Waterland 1 v. Z (NZ). 23-9-01 Vrjfhoek 1 ex. over (RS); 25-9 Vijfhoek 1
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ex. over (GvD, WvdW). 26-9-0'l VijÍhoek 1 ex. over (EdB).

Slechtvalk Van aÍ 2-7 tot na 30-9-01 1 m. 2e kj. pleisterend op de schoorsteen van de UNArentrale en

omg. te Diemen (Zuhom via P. van Geneijgen, waarnemer VOD RvD, PM, e.v.a.). Op 5-7-01 was er een
(aduft?) wijfje (Zuhorn med. Geneijgen), op 17-7 werd een 2e kj. v. gezien door Willem van der Waal
op de PEN-pijp. Vanaf 2-9-01 zat er een paar : v. ad. en m. 2e kj. (GvD, via AVN).
Het schijnt dat de vogel een oranje of oranjerode ring om de rechter tarsus draagt en een stalen om de
linker. Het betreft derhalve een Nederlandse vogel, bouwjaar 2000. Scandinavische vogels dragen een
rode ring om de rechter tarsus en werden in 2000 voorzien van een aluminium ring om de linker, die in
de meeste gevallen binnen het jaar door de vogels zelf is verwijderd (Geneijgen, pers. med.). Het man-
netje Slechtvalk van Spaamwoude liet in april wel de rode ring zien, maar miste de aluminium ring. De

stalen ring laat zich niet zo gemakkelijk verwijderen.
'18-8-01 Bloemendalergouw 1 ex. (NZ).

6-9-01 Houtrakpolder Westhoffbos, Spaarnwoude 1 ex. juv. W (PM). 14-9-0'l Houtrakkerbeemden-
west mast 1 9 1 ex. ad. (verm. v.) even t.p. 12.50u., verv. tot 1 3.40u. t.p. mast 21 lnlaagpolder en rond
14.'l 5u. in mast 26 Dijkland, Spaarnwoude (PM). 18-9-01 lnlaagpolder 1 m. 2e kj. uit O neer mast 20,
later Z (PM). 23-9-01 1 m. wellicht ad., t.p. mast 21 lnlaagpolder (PM). Vanaf 24-9-01 Houtrakker-
beemden-west en lnlaagpolder 1 v. ad. t.p. in elektriciteitsmasten 19 Vm 21 (JvB, PM, PÍ). Vanaf 18-9-
01 tot zeker in oktober: Vijfhuizen, WC De Baarsjes, 'l v. ad. t.p. mast 82 (E. Wokke). Op 28-9-01 ont-
dekte Erik wokke een mannetje (verm. adult) in mast 60 in de Haarlemmermeer omg. Hoofddorp.
29-9-01 Lutkemeerpolder 1 ex. over (JvB, AJ).

Waterral 16-7-01 Excursiepad Oeverland N.Meer 2 ex. (Pï. 28-8-01 Asd.Bos, Excursiepad Oeverland
N.Meer'l ex. biggend 20.55u. (RvD, PM). 28-9-01 Bretten-Groote Braak 1 ex. kiepend (PM).

Kluut 7-7, 15-7 ,20-7-01 de Kinsel resp. 1 5, 9 en 6 ex. (EdB, FvG).

Bontbekplevier periodemaximum: 12-9-01 lJburg 40 ex. (MB).

Kleine Plevler 3-8-01 Golfterrein in aanleg, De Hoge Dijk 2 ex. WS). 23-7. 21-8, 29-8-01 lJdoorn resp.
1, 1 en 4 ex. (FvG, PÍ). 26-7 de Kinsel 1 ex. juv. (EdB). 1 -9-01 de Kinsel 6 ex. (NZ).

Strandplevier'12-9-01 lJburg 1 ex. t.p. (GvD).

Goudplevier 30-9-01 Ronde Hoep 500 ex. (FvG).

Zilverplevier 2&6-01 Rijperweg 1 ex. 1 
e zomer t.p. (NZ). 12-9-01 Vijfhoek 5 ex. over en 1 ex. t.p. op Uburg

(M. 24-9-01 2 ex. Uburg (GvD). 28-9-01 Uburg 2 ex. (FV, \ tudW. 30-9-01 Uburg 1 ex. (GvD, RS, \AtudW.
Kanoet 2-7,28-8-01 beide data 1 ex. over de Vijfhoek (VOD). 25-8-01 de Kinsel 1 ex. (AJ). 27-8 Kinsel
1 ex. ad. wintert.p. (MB), 29-8-01 lJdoorn 1 ex. wintert.p. (MB). 5-9-01 tlm24-9-01 max. 3 ex. t.p. lJ-

burg (MB, VOD). Op 28-9-01 I1 ex. t.p. lJburg (FV, WvdW).
Drieteenstrandloper 2-9 Vm 30-9{1 present op lJburg, met op 1 3-9 het maximum van 12 ex. (JB),

op 28-9 11 ex. (MB, JB, VOD).
Bonapartes Strandloper 10-8, Vm 1 3-8-01 1 ex. ad. zomer t.p. lJdoorn (ontdekt door Laurens Steijn
en Mark Zekhuis (AVN), vele waarnemers). Dit betreft het eerste geval voor Amsterdam. ïot en met
1999 waren er 6 gevallen in Nederland. Arnoud van den Berg merkt in de Avifauna (1e druk, 1999) op,
dat het aantal Nederlandse gevallen van deze soort in sterk contrast staat met het Britse en lerse aantal,
prompt werden er in 2000 werden er ineens vijf of zes exemplaren in den lande gemeld. Ten tijde van
het verblijf van de Amsterdamse Bonaparte bevond zich ook op Texel een exemplaar.
De Bonaparte naar wie deze soort is genoemd, is Charles Lucien Bonaparte (1803-1 857), neef (oom-
zegger) van Napoleon l.

Kleine Strandloget23-7 t/m27-8-01 lJdoorn max.4ex. t.p. (MB, P. Logtmeijer, L. Steijn, PM).7-9tlm2*
9-01 present op lJburg, met op 13-9-01 max. 53 ex. op laatstgenoemde datum, t.p. lJburg (JB, MB, VOD).

Temmincks Strandloper 24-7-01 De Kinsel 1 ex. (MB, RvD). 24-7-01 lJdoorn 7 ex. (MB en Steijn). Op
14-8 lJdoorn 4 ex. (RvD, PM).
Krombekstrandloper 15-7,20-7-01 lJdoorn resp. 1 en 6ex. (EdB, FvG).23-7 tlm '14-8-01 Udoorn
max. 9 ex. (MB, PM, RvD, PT). 26-7 en 7-9-01 1 ex. Kinsel (EdB, MB); op 1-9 max. '12 ex. de Kinsel (NZ).

2-9tJm29-9-01 lJburg max. 9 ex. (MB, VOD, AVN).
Bonte Strandloper 2O-7-01 lJdoorn 1 ex. (FvG). 23-7 lm 14-8-01 ljdoorn max. 7 ex. (MB, RvD, PM).
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7 -9 tlm 24-9-01 lJburg t.p.: met op 1 2 en I 3-9 resp. 25 en 16 ex. t.p. (MB).

Kemphaan 7-7 lJdoorn en Kinsel 670 ex. (EdB). 20-7-01 lJdoorn en omg. 640 ex, (FvG), nadien snel af-
nemend: 1 5-7 600 ex., 1 50 ex. op 2'l-8, 25 ex. op 27-8, en 2 ex. op 8-9-01 (EdB, FvG). 22-7-01 Vijf-
hoek 121 ex. over(VOD).
Watersnip 26-7-01 ljdoorn 75 ex. t.p. (MB).

Bokie 29-9{1 Lutkemeerpolder 1 ex. over (JvB, EdB, AJ). 30-9-01 Botshol 1 ex. (FvG).

Grutto 20-7-01 lJdoom 150 ex., op 29-8 waren er hier nog 6 (FvG).

Rosse GÍutto 2O-7 ,27-8-01 lJdoorn resp. 2 en 1 ex. (FvG). 9-8{1 Vijfhoek 2 ex. over (VOD). 6-9 Vm
13-9-01 max. 3 ex. t.p. Uburg (VOD, AVN).

Regenwulp 1-7{'l Herengracht, Weesp 3 ex. Z 21.00u. (EdB). 23-7-01 lJdoorn 10 ex. Z (MB). 24'741
lJdoorn 1 ex. (RvD). 1+8-01 ljdoorn 37 ex. ZW (RvD, PM). 1 -8-01 Broekermeer 2 ex. Àe (NZ). 1 -8{1
Belmermeer 1 ex. Àtr (NZ). 3-8-01 Weersloot 1 ex. (NZ). 7-8{1 Durgerdammergouw 20 ex. Z (NZ). 7-8-
01 Golfuaan Watedand 4 ex. Al/ (NZ). 8€-01 Muiden Zeestraat 1 ex. gehoord 23.00u. (EdB). 9-8-01
Vijfhoek 119 ex. over, 10-8 51 ex. over (VOD). 1l-8-01 Bloemendalergouw 1 ex. t.p. (NZ). 1+8-01
Poppendammergouw 15 ex. Z (NZ). 1-941 Gouwzee 39 ex. aru (NZ).

ZwaÉe Ruiter 15-7-01 lJdoorn 1 ex. juv. (EdB). 2'l-8,25-8,29-8-01 de Kinsel max. 7 ex. (FvG, AJ). 27-
8{l Schinkelbos 2 ex. t.p. (RvD, PM).

Poelruiter ln de Kinsel en de Polder lJdoorn verbleven vanaf ca. half juli tot in augustus 2 ex., 1 ad. en

1 onv. (velen). Op 21-8-01 werd een ex. gemeld van de Kinsel (FvG).

Groenpootruiter 20-7-01 de Kinsel 1 ex. (FvG), 25-8 2 ex. (AJ). 21-8, 298{1 4 ex.

Udoorn (FvG).

Schinkelbos augustus steeds 1 4 ex. t.p. (RvD, PÍ\4, PT). 2 1 -8-01 Uburg 6 ex. ( B). 28-
9-01 VÍfhoek 1 ex. orer(FV, WvdW). 22-841 Frankendael 'l ex. (AJ). 2ut-8-01 G. van

Lierstraat, Middelveldsche Akerpolder gehoord om 20.45u. (JvB). 5-9 Vm 14-9-01

PoelruiteÍ
14-O&2q)l Udoom

. max. 10 ex. lnlaagpolder en Houtrakkeöeemden-west t.p. (PM).

De grootste aantallen zijn op de Vijfhoek waargenomen: hier trokken op 21-8-
01 146ex.over(VOD).

Witgatje 15-7, 25-8-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).26-7-01 lJdoom 1 ex. (Ricardo van Dijk, med. EdB).

26-7 tJm26-9-0'l lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden-west 1 ex. (JvB, RvD, PM). 27-741 Zeestraat,

Muiden 1 ex.over(EdB).31-7,27-8,28-8-01 Schinkelbosten minste3ex.t.p.(RvD, PM, PI).
'l 'l-8-01 Ballastbos 2 ex. NO (NZ). 17-8-01 Weersloot 5 ex. (NZ). 18-8-01 Lutkemeerpolder 2 ex. (JvB),

26-8 Westgaarde 1 ex. (JvB). 29-9-01 Lutkemeerpolder 1 ex. (EdB, AJ).

21-8,27-&01de Kinsel 6 ex. (FvG). 5-9-01 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (JvB). 22-9-01 Blijkmeer 2 ex. (NZ).

Eosruher 1 5-7-0t lJdoorn 5 ex. (EdB). 20-7-Ol lJdoom 8 ex. (tvGl;23-7 , lJdoorn 'l ex. (PÍ). 24-7-01 ll-
doorn 34 ex. t.p. (MB en Steijn, AVN); 21-8, 27-8-01 resp. 14 en 16 ex. lJdoorn/de Kinsel (FvG). 9-8-01
Frankendael 1 ex. t.p. (AJ). 20-8-01 Schinkelbos 1 ex. t.p. (PM). 1-9-01 Kinsel 1 ex. (M.
Oeverloper 7-7{1 Kinsel 1 ex. (EdB). 15-7 lJdoom 1 ex. (EdB). 15-7-01 lJburg 1 ex. (EdB). 27-7 tlm
20-8-01 max. 3 ex. Schinkelbos (RvD, PM, PT). 21-841 lJburg 16 ex. (

)B).28-7,24-8-01 Houtrakkerbeemden-west resp. 2 en 1 ex. (JvB). 18-9-01 Houtrakkerbeemden-west
2 ex. t.p. (PM). 1 8-8-01 Haven-Ballast 21 ex. t.p. (NZ). 1 8-8-01 lJmeer omg. Krijgsman 36 ex. t.p. (NZ).

18-8-01 Vijfhoek 197 ex. over, op 22-8 95 ex.,27-8 94 ex., en eerder, op 24-7 88 ex. over (VOD).

Steenloper 2I -8-01 lJmeer t.h.v. Barnegat 5 ex. broedkl. a/!í WvdW. 10-9, 12-9-01 lJburg resp. 6 en
2 ex. (GvD, M.
Grauwe Franjepoot 7-9, 8-9, 9-9-01 de Kinsel 1 ex. (EdB, Na. 26-9, 28-9-01 lJburg, gracht tussen

Haveneiland en Rieteiland 1 ex. t.p. (M.Melchers. E.Fokke).

Kleine Jager'10-9-01 Botshol 'l ex. donkere vorm (Wil Leurs). 13-9-01 Uiterdijken, Spaamwoude 1 ex.
juv. bleke fase, t.p. foer. in weiland (PM).

Dwergmeeuw 9-9-01 V[fhoek 6 juv. (NZ).

Zwartkopmeeuw 22-6-01 1 ex. ad. Linnaeuskade t.p. (Fokko Padmos, via Ruud Vlek). 5-7-01 Witten-
burgergracht 1 ex., later op Funenkade (EdB). 19-8-01 Spaarnwoude, Spaarndammerdijk omg. Mors-

braak 1 ex. juv. t.p. (PM).2-9-01 lJburg 1 ex. ad. t.p. (VoD, AVN).

Pontische Meeuw 2-9 Um 30-9-01 lJburg max. 3 ad. en 1 ex. 1e kj. en 'l ex. 2e kj. (GvD, RS, FV, wvdw.
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Geelpootmeeuw 4-7-01 lJburg 1 ex. ad. t.p. (WvdW). 31-7-01 Noorder Amstelkanaal bij de Olympia-
kade 1 ex. 1e kj. t.p. (Van der Wielen). 2-9 tlm 29-9-01 lJburg max. 2 ex. ad. t.p. (MB, VOD).
Visdief 24-9-01 nog 1 ad. lJburg (GvD).

Reuzenstern 1-9-01 Vm 13-9-01 lJburg max. 2 ex. t.p. (MB, VOD).
Zwarte Stern Seizoensmaximum: 27-8-Ol Vijfhoek 451 ex. over (VOD).

Wtvleugelsten 12-8, 13-8-0'l lJdoorn 1 ex. juv. (Jip Louwe Kooijmans en J.H. van Oerg.
Zomertortel 'l-7-01 

, de Kinsel 1 ex. langsvliegend (EdB), 20-7 'l ex. W (WvdW). z1-8-01 Vijfhoek 1 ex.
Àff(wvdW).
Koekoek29-8-01 VijÍhoek 1 ex. (M.29-8-01 lJdoorn I ex. (FvG). 16-9-01 'tTwiske 1 ex. (NZ).29-9-
01 Vijfhoek 1 ex over (VOD).

Bosuil 7-9-01 Erasmuspark gehoord (RA).

Ransuil Broedgevallen: WC Tuinwijck 3 jongen (NZ), WC Buikslotermeer 3 jongen (NZ), WC Rust en
Vreugd 2 jongen (NZ), Sportpark De Weeren 2 jongen (NZ). 9-9-01 Flevopark 2 ex. (J.Veltman).

Velduil 20-9-01 omg. Broek in Waterland 1 ex. (M.
Giezwaluw 15-8-01 Asd.Bos, Oeverlandenreservaat N.Meer 1 ex. rondvliegend, Schinkelbos 5 ex. en
omg. Heuvel 'l ex. (PM). Er zijn vast nog wel latere gevallen, maar die zijn mij ontgaan.
Usvogel 6-7-0'l Maxis Diemen 2 ex. (NZ). 30-7-01 1 ex. over Kleine Noorddijk naarW (RvD, PM). 1€-
0'l monding ringvaart Nieuwe Diep 1 ex. (Van derWielen, via AVN). l-8{1 gehoord bij UNA-centrale
Diemen(RvD, PM). 11-8-01 lJmeer-Krijgsman 1 ad. met2 juv. -geen nestgezien(NZ). 19-8-01 'tTwis-
ke 1 ex. (NZ).21-8-01 Ouderkerkerplas 1 ex. (DC).24-8-01 Lutkemeerpolder, nutstuinen 1 ex. (JvB).8-
9-01 Groote lJpolder 1 ex. (NZ). 10-9. 2ul-9-01 Osdorper Binnenpolder, Ma Braunpad 1 ex. overvliegend
(PM). 1 1-9-01 Flevopark 1 ex. (J.Veltman). 12-9-01 Boezemkanaal Rijnland 1 ex. op naar W De Groote
Braak (PM). 13-9-01 wetering bij Spaarwouderveen 1 ex. rondvliegend (PM). 16-9-01 WC Tuinwijck 1

ex. (NZ). 23-9-01 Vijfhoek 1 ex. (NZ). 28-9-01 Vijfhoek 1 ex. t.p. (FV, WvdW). 30-9-01 Ballastbos 2 ex.
(NZ).30-9-01 Flevopark 1 ex. (AJ).

Groene Specht 7-8-01 Vliegenbos 1 ex. juv. (NZ). 15-8-01 Volkíuinencomplex Amsterdam Zuidoost 1

ex. (PÍ).

Zwarte Specht 29-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Oeverzwaluw 28-8-0'l Houtrakkerhoek, Spaarnwoude 1 ex. foer. (PM). 8-9-01 lJdoorn enkele ex.
(EdB). 23-9-01 Vijfhoek 5 ex. NO (RS).

Boerenzwaluw 22-9-01 Lutkemeerpolder 2 ex. (EdB).

Huiszwaluw 22-9-01 Lutkemeerpolder 2 ex. (EdB). 23-9-01 Vijfhoek 78 ex. NO (RS).

Waterpieper 30-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Grote Pieper 25-9{1 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Duinpieper 29-9-01 Vijfhoek 'l ex. over (VOD).

GroteGele Kwikstaart 12-9-01 Stuurmankade, Bomeo-eiland 1 ex. (FV). 28-9,29-9,30-9-01 Vijf-
hoek resp. 7,4 en 1ex. over (VOD). 29-9, 30-9{1 'l-2 ex. omgeving Artis (o.m. Wertheimpark, Hortus
en de Kadijken (WvOW;.

Gekraagde Roodstaart 15-9-01 Vijfhoek 'l ex. (NZ). 19-9,21-9-01 Laplacestraat 1 ex. t.p., badderend
(GvD). 22-9-01 Haven-Ballast 1 ex. (NZ). 23-9-01 Ballastbos 1 familie, bestaande uit 1 m. ad., 1 v. ad.
en 2 juv. t.p. (NZ). 23-9-01 UNA-centrale 2 ex. (NZ). 23-9-0l Vijfhoek 1 ex. (NZ). 25-9-01 Vijfhoek 2 ex.

over (GvD, WvdW.
Zwarte Roodstaart 16-9, 18-9 en 24-9-0'l Kees Brijdeplantsoen, Oostelijk Havengebied, I m. ad. t.p.
(S.Sybrandi).

Roodborsttapuit 1&9,21-9-01 Schinkelbos resp.3 en 2 ex. t.p. (RvD, Pï.21-9-01 lnlaagpolder 1 ex. (JvB).

Paapje 15-8-01 Nieuwe Gouw 1 ex. (NZ). 18-8, 26-8-01 Haven-Ballast resp. 2 ex. en 4 ex. (NZ). 19-8-
0'l Noorder lJplas 1 ex. (NZ). 2+8-01 Dijkeind 'l ex. (NZ). 24-8-Ol Zwarte Gouw 1 ex. (NZ). 2+8-01
Houtrakkeöeemden-oost 4 ex. (JvB). 24-8-01 Lutkemeerpolder 7 ex. (JvB). 25-8-01 Overdiemerpolder
2 ex. (NZ). 29-8-01 Spaarnwouderveen 1 ex. t.p. (PM). 7-9-01 Rijperweg 1 ex. (NZ). 9-9-01 Ringweg
Zeelandia 2 ex. (PM). 14-9-01 Durgerdammergouw 1 ex. (NZ).28-9-01 lnlaagpolder'l ex. (JvB). 18-9-01
Osdorper Bovenpolder 'l ex. (JvB). 26-9-01 Spaarndammerdijk t.h.v. ANWB-paddestoel24097 5 ex. t.p.
(PM).28-9-01 Vereenigde Binnenpolderomg. paddestoel24097 1 ex. (JvB).28-9-01 Boezemgebied
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Rijnland 1 ex. (JvB).

Tapuit 18-8-01 Haven-Ballaí 1 ex. (NZ). 19-8-01 Spaarnwoude, Ringweg Gemaal 1879, I ex. (PM).6-

9, 13-9-01 Vereenigde Binnenpolder, Spaarndammerdijk max. 3 ex. t.p. (PM). 6-9 Um 28-9-01 lnlaag-
polder max. 2 ex. t.p. (JvB, PM, PI). 28-9-01 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex., -west 1 ex. (JvB). 30-8-01
Kees Brijdeplantsoen, O. Havengebied 2 ex. (S. Sybrandi). 6-9,1+9,21-9 en 28-9-01 Schinkelbos max.

6 ex. t.p, (RvD, PM, m.7-9,28-9-01 Belmermeer 1 ex. (NZ). 15-9,22-9-01 Bloemendalergouw (NZ). 16-

9-01 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZ). 22-9, 29-9-01 Poppendammergouw 1 ex, (NZ). 28-9-01 Broekermeer 2
ex. (NZ). 28-9-01 Dijkeinde 1 ex. (NZ). 30-9-01 Overdiemerpolder 1 ex. (NZ).

Beflijster 30-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Koperwiek 24-9, 25-9-01 Spaarnwouderveen resp. 6 en 10 ex. (PM).

Grote Lijster 6-7-01 Asd.Bos, NW van de Wildedierenweide familie t.p., verm. 5 ex., ten minste 'l ad.

en 2 juv. gezien en uit andere hoek nog enkele gehoord (PM). 29-9-01 Vijfhoek 'l ex. over (VOD).

Snor 14-7-01 Barnegatzang van 1 ex. (NZ). 16-7-01 Asd.Bos, Excursiepad 2 ex. (Pl-).

Grote KarekietT en 8-7-01 oeverGouwzee 1 ex. zingend(NZ).
Zwartkop 17-941 Laan van Kronenburg, Amstelveen 'l m. zingend (EdB).

Vuurgoudhaantie 1-9, 26-9,29-9-01 Westgaarde resp. 1, 1 en 3 ex. (JvB). 9-9-01 Flevopark 1 ex. t.p.
(Jikke Veltman). 25-9-01 T. Schreursweg, Eendrachtpolder ten minste 3 ex. t.p. (PM). 26-9-01 Vijfhoek
1 ex. zingend (EdB).

Grauwe Vliegenvanger 1-7-01 Lange Muiderweg 1 ex. (EdB). 13-7-01 Volgermeer 2 ad. en 1 juv.
(NZ). 14-9-01 Westgaarde 1 ex. (lvB). 23-9-01 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Bonte Vliegenvanger 18-8-01 Fahrenheitstraat 1 ex. (AJ). 19-8, 1 -9-01 Westgaarde resp. 1 en 2 ex.
(JvB). 7-9-01 Vijfhoek 2 ex. (RA).

Matkop 25-7-01 Siegerpark, Sloterweg 1 ex. roepend (JvB). 17-8, 11-9-01 Brettenzone ten minste 2
ex. (PM). ln augustus gehoord en gezien langs Excursiepad Oeverlanden N.Meer, Asd.Bos en elders in

en rond Asd.Bos (RvD, PM).

Kuifmees 13-7-01 1 ex. gehoord WC Ons Buiten, bij het Nieuwe Meer (EdB, op aanwijzing van Ans
Kiers, die hier 2 ex. zag). 29-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

ZwaÉe Mees 17-9, 23-9-01 Westgaarde resp. 1 en 2 ex. (JvB). 25-9-01 Vijfhoek 13 ex. over (VOD).

26-9-01 Frankendael 6 ex. (AJ). 26-9-01 Laplacestraat 2 ex. in tuin (GvD). 28-9-01 Vijfhoek 1 09 ex. over
(VOD). 29-9-01 Vijfhoek 18 ex. over (VOD). 28-9-01 Flevopark 2 ex. (FvG).

Buidelmees 4-7-01 Vijfhoek 1 m. bij nest (D.J. Tang, WvdW). 29-7-01 Ballastbos 3 juv. (NZ). 12-9-0'l
Vijfhoek 4 ex. over (M. 28-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Boomklever 10-7-01 Asd.Bos, achter paardekastanje gehoord (PM). 15-9-01 Ballastbos 1 ex. (NZ). 28-
9-01 Vijfhoek 1 ex. over (FV, WvdW). 28-9-01 Flevopark 1 ex. (FvG).

Klapekster half september, gedurende een week of twee I ex. t.p. omg. Holysloot, uiteindelijk dood
gevonden (Valk, med. Ruud Vlek).
Roek 24-6, 'l-7-01 resp. 2 en 11 ex. Broekzijdse Polder (WS). 1-&01 Holterbergweg >8 ex. t.p. (RvD, PM).

Keep 25-9-01 VijÍhoek 'l ex. over (VOD). 26-9-01 Homweg, Spaarnwoude 2 ex. N (PM). 29-9-01 Lut-
kemeerpolder 5 ex. over (JvB, EdB).

Kneu 8-9-0'l lJdoom 6 ex. (EdB).

barmsijs 29-941VijÍhoek 1 ex. over (VOD). Dit taxon (subgenus?. supenpecies?) wordt met een klei-
ne letter geschreven, omdat de barmsijs geen soort meer is naar de huidige criteria van de CSNA. De

beide in Nederland voorkomende voormalige ondersoorten worden nu als aparte soorten beschouwd.
Hun namen worden wel met een hoofdletter geschreven: Kleine en Grote Barmsijs.

Sijs 12-9-01 Vijfhoek 4 ex. over (M. 28-9, 29-9-01 Vijfhoek resp. 1 54 en 45 ex. over (VOD). 29-9-01
Westelijke Puinstort, Brettenzone ca. 20 ex. t.p. (PM). 29-9-01 Lutkemeerpolder 67 ex. over (JvB).

Kruisbek 30-9-01 Vijfhoek 2 ex. over (VOD).

Appelvink 24-8-01 Boezemgebied Rijnland 1 ex. over (JvB). 18-9-01 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia
'l ex. Z (PM). 30-9-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Ortolaan 29€-01 Vijfhoek 1 ex. overvliegend (M.

?3r
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5 nesten

ndèrs:
AurelÍa 10-7-01 SarphatistraaVPl.Midden-

laan 1 ex. (AJ). 13-7-01 Jaagpad onder A10 (N.Meefl'l
ex. (EdB). 21-7-01 Kruislaan 1 ex. (AJ).

Populierenpijlstaart 1-8-01 Zeeburgerdijk 1 ex. (AJ).

Rups Kooluil 14-7 -01 2 ex. door Ellen de Bruin aange-
troffen in broccoli van C'1000, opgekweekt en losgela-
ten. Het betrof een licht en een donker ex.

Muntvlindertje 3-8-01 Tweede Wittenburgerdwars-
straat 2 ex. (EdB).

lnsecten, Zweefvliegen:
Volucella zonaria 28-9Ol SarphatistraaVPl.Middenlaan
1 ex. (AJ).

Reptielen:
Ringrlang 22-9-0l Vijfhoek 1 ex. (NZ).

Zoogdieren:
Vos ï4-7-01 Bretten 1 ex. (NZ). 15-7-01 Bloemendaler-
polder 1 ex. (NZ). 22-7-Ol Vrlfhoek 1 ex. (NZ).

Hermelijn 3-8{1 Golfbaan Waterland 1 ex. (NZ),

Correcties vorige periode
Brandgans De waarnemingen van april in Waterland
hebben volgens Willem van der Waal betrekking op wil-
de en niet op ferale vogels,
Heilige lbis 3-5-01 Polder Groot-Mijdrecht 8 ex. (FvG).

In het vorige nummer werd hier geen datum gegeven.

Kemphaan 9-5-01 De Nes, Waterland 82 v. t.p. (FvG).

De datum 24-6, zoals het vorige nummer vermeldde, is

fout.

Nagekomen meldingen vorige période
Kwak 23-6-01 Vijfhoek 1 ex. over, 24-6 2 ex. over (VOD).

Spotvogel 24-6-01 Landlust, Diemen 1 ex. (AJ).

Buidelmees 13-6-01 Vijfhoek 2x 1 m. (WvdW).
Kruisbek 15-6-01 Röntgenstraat, Watergraafsmeer 3 ex.

ZW(WvdW).

MEï DANK AAN:
AMSTERDAMS VOGELNET (AVN), .]AN VAN
BLANKEN OVB), J. BRANDJES (JB), ELLEN DE

BRUIN (EDB), MARK BUIIENHUIS (MB),

DANA CONSTANDSE (DC), RONALD VAN
DUK (RVD), GUUS VAN DUIN (GVD). FRANK
VAN GROEN (FVG), AUKE JANSEN (AJ),

PAUL J. MARCUS (PM), WILL SCHEP (WS).

ROB SJOUKEN (RS), ADRY STREEFLAND
(AS), PAUL ÍAK (PÍ), FRANK VISBEEN (FV),

VOGELOVERLEG DIEMEN (VOD: GUUS VAN
DUIN, ROB SJOUKEN, FRANK VISBEEN,

WLLEM VAN DER WAAL, EN ZO NU EN

DAN ÉÉN OF MEER GASTEN), WLLEM VAN
DER WAAL (WVDW, NIRK ZULMANS (NZ).

Reacties:

naar Paul J. Marcus
A.J. Krophollerstraat 23,
1064 DB Amsterdam
T020-6159034
E paul.marcus@1 2move.nl

Waarnemingen voor de volgende
periode (oktober Um de(ember
2001) inzenden vóór 20 januari 2002

ffi
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[F De Algemene Ledenvergadering €[
vindt plaats op

vrijdag 22 maart 2002

Wijzigingen in het ledenbestand
(h) = huisgenootlid

Adreswijzigingen
l. Boot o Sint Antoniuskaai 9n . 9000 Gent (B) . 0032-9-9296087

R. Daalder . Spyridon Louisweg 114 o 1034 WR Amsterdam ' 020-6634513
F. van Groen o Nicolaas de Roeverstraat 20 o 1093 KK Amsterdam . 020-7762160

D. van de Velde (h) o §161 Antoniuskaai 9n e 9000 Gent (B) r 0032-9-3296087

Nieuue leden
W. Bach Kolling . lr. Jacoba Mulderpleín 136 o 1018 MZ Amsterdam'020-6260226
L. Leermakers o Kinkerstraat 26hs. 1053 DV Amsterdam. 020'6124770

A. Schrijver . Uitterlier 76.2678YC De Lier . 0174515132
D. Sellenraad o Donarstraat 311 . 1076 CA Amsterdam . 0204707608
R.D.C.Smit o Brenner 59 . 1060 NT Amsterdam r 020-6104579
R. Vos . Broekermeerdiik 18 . 1454 AH watergang . 0204033725

Opzeggingen
W. de la Court
G. van Duin
E.G. Jansen-Schoonhoven
E. Leíjen
M. Robb
R. Vlek
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Colofon,
Redactie:

Mark Kuiper, Ellen de Bruin, Lin Tabak

Redactie-adrcs:
Mark Kuiper, Oostermeerkade 6
1184 TV Ouderkerk a/d Amstel

020 49616 20 markui@globalxs.nt

Opmaak:
Robert Heemskerk, 020662 61 63E

rob@frw.uva.nl

Bestuun
Voorzitter: vacature

Secretaris:
Ellen de Bruin

2e Wittenburgeróilarsstraat 46
Í0Í8 LP Amsterdam

42062411 23
e.a.h.de.bruin@f reeler.nl

Penningmeester:
Jan van Blanken

Geertruida van Lierstraat 4I
1069 PE Amsterdam

020 610 48 37

Algemeen bestuurslid:
Lin Tabak

Cruqiusweg 115
1019 AG Amsterdam

020 468 37 65
lin@ision.nl

Waarnemingenseqetaris:
Paul J. Marcus

AJ. Krophollentraal 23,
1064 DB Amsterdam

020 61 5 90 34

Standwerk:
Adry Streefland,020 697 97 3A

Excurcies:
Jip Louwe Kooijmans, 020 42239 38

Lezingen:
Edial Dekker,020 693 31 40

Udmaa6chap lden: € 12,50
Huisgenootlden: € 4,50

Betaling via Postbank 506M00,
t.n.v. Vqelwerkgroep

Amsterdam teAmsterdam
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Officieel worden nevenstaande afschotcU-
L^r^ h^.À^ rmhtanaren

steden toe, waar ze evenwel niet mogen
worden afgeschoten.
gaans bij de boer in de
ven houden van graan.

door.

mag graag de
hem moeiteloos met
brood uit het water

Port beta
Port pay{

Payr-Bat

29.O00jagers wéér van rrarr unrvuo, .-. l

januari in de weer om ruim een milioen bees-
ten van uiteenlopende pluimage neer te leg.
gen - een schuntje vergeleken bij wat er in
dezelfde spanne tijds in abattoirs en slach.
teÍUen het leven laat. En net als de tamme
collega's die bU de boer gehouden worden,
gaan ze allemaal de pan in. 'En dat is dan
nog maar viif à tien procent van de hele Ne-
derlandse wildconsumptie', zegt woord.
voerder Zweitse Lulof van de KoninklUke
Nederlandse JagersveÍeni ging (NJV, waarbli
22.0O0Jagers zij n aangesloten,
Houtduiven zitten oveÍal, tot in de binnen-

schemering trekken de
ringende weilanden,
schuw worden; wat
nènder maakt. ln
ook de haas domicilie,
tijd terrein opzoekt
ven - want daàr
ten. De fazant
beetje overal aan, net
datwèliswaar niet in
ken, maar met
rekend naar het aantal
dig in de buurt komt.
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1. Houtduif
2. Wilde eend
3. Haas
4. Fazant
5. Konijn

KNAL TOP-s

Aantallen vóór en na hetjachtseizoen

3.000.000 - 2.550.000
1.500.000 - 1.150.000

630.000 - 410.000
350.000 - 220.000
300.000 - 200.000
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