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Excursies

Tenzij anders vermeld: VERZAMELEN op Hfi srADroN-

PLEIN TUSSEN DE ÏWEE TEBO'S, VERTREK OM 8 UUR PRECIES,

ZORG ZETF VOOR ETEN, DRINKEN EN REGENKLEDING, MET"D

,E VOORAT AAN BU JIP LOUWE KOOUMANS: O2O /I22 39 38.

mgavleeuwenechello.nl

zo 14 april: HOlterberg, Auto-/wandelexcursie
Op de Holterberg leven de laatste Nederlandse

Korhoenders, een relict van de ooit omvangrijke
laaglandpopulatie. We vertrekken in het donker
vanuit Amsterdam om in de vroege ochtend, als

deze vogels de grootste activiteit vertonen, ter
plaatse te zijn. LET OP: verzamelen om 5.00 uur
op het Stadionplein !!!

Zo 26 mei: Waterland, Fietsexcursie
Wij mogen ons, als vogetwerkgroep, gelukkig prij-
zen met het mooiste weidevogelgebied van Neder-
land in onze regio. ln de maand mei zijn alle pri-
maire weidevogels hier te zien. LET OP: verzame-

len met fiets bij molen De Gooijer (hoek Mauri6-
ka de -Zeb u rgerstraat).

*,*,

G@Íria wulpen 3 maaÉ 2001 / firtrcx(u6ic Wd€írÍd

Het tweede deel van 2002 zijn er de volgende
(auto)excursies, alle op zondag:
l8 augustus rondje Noord-Holland
29 september Camperduin of Maasvlakte,

afhankelijk van het weer
3 november StarrevaaÉ en omgeving

(auto-/Wandelexcu rsie)

15 december Brouwercdam

a''fi*& I

WAÏER

programma.

Totdeacte slot dewordtprésence,

15 uur 3Zaterdagvolledige Junr,

mrn0 uten(t

2e
stukjeprovincie sterk bij Groet
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Lezingen

Dinsdag 8 oktober
Ton Eggenhuizen:

Roof vogels in Flevoland
Ton's lezing gaat over zijn ringwerk in Flevo-

land aan Buizerd (ook een beetje Torenvalk,

Ruigpootbuizerd en Havik), zowel bij nest-
jongen als vogels in de winter. Ton werkt bij

de Vogelbescherming Nederland en is daar

verantwoordelijk voor het regionale bescher-

mingswerk.

Het ringwerk aan roofvogels levert een schat

aan interessante informatie en dia's op. Een

deel van de lezing is gericht op determinatie-
kenmerken. ledereen die geïnteresseerd is in

het op leeftijd en geslacht brengen van Ruig-

pootbuizerds moet zeker komen. Ton zal ook

ingaan op de trends in de Buizerdpopulatie

van de afgelopen jaren, tot en met 2001, een

relatie leggen met het voedselaanbod en een

vergelijking maken met de populatietrends in

de rest van Nederland.

Nivonhuis, Polderweg 94, Amsterdam
(vlakbij de Middenweg / tramlijn 9), 20.00 tot
ongeveer 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur zijn er

koffie en thee. De toegang is gratis.

Edial Dekker, 020-69331 40,

edial.d@1 2move.nl



Ilsvogel broedt in de Amstelscheg
Mark Kuiper (.i..:)11)tÍiii:t..iL;.it:ir: h .,1# ï\ /:\ti.:,.'i.*.,,\j..:t?t,

Het aantal lJsvogels in Nederland schommeh sterk, onder invloed

van koude winters. ln Oost-Europa daarentegen doet de soort het
ondanks de nog koudere winters uitstekend. De Poolse lJsvogels zijn
zo verstandig richting Middellandse Zee te vliegen, maar de Holland-
se zijn kennelijk een beetje dom en gokken erop dat ze hier vodoen-
de ijsvrij water vinden. Het gevolg is, dat wanneer Nederland mas-
saal uit zijn dak gaat vanwege een Elfstedentocht, de populatie vrij-
wel wordt weggevaagd. Alleen in de kerngebieden in het oosten
van het land waar stromende beekjes de vorst weerstaan, blijft een
restpopulatie over. Maar gelukkig planten Usvogels zich snel voort.

í^\ ok inÀmsterdam en om-
\-,2 geving laten Ilsvogels
zich in goede jaren wel zien,
voornamelijk buiten het
broedseizoen. Voedsel is in
onze waterrijke omgeving
kennelijk geen probleem. Het
vinden van goede broedgele-
genheid: een rustig gelegen,
kale oeverwand waarin ze een

nestgang kunnen graven, is dat
blijkbaar wel, want in het
broedseizoen laat de blauwe
schicht zich hier weinig zien.
In het wat meer geaccidenteer-

de en zanderige Gooi komen
in goede jaren wel tien paar
Ilsvogels tot broeden, maar in
de platte klei- en veengebieden
wil het maar zelden lukken.
De winter van 2000/2001 was
alweer de zoveelste kwakkel-
winter en erwaren dan ook
meerdere Ifwogels present in
de Àmstelscheg, het groene
gebied langs deAmstel in
Amstelveen, Buitenveldert en
Amsterdam-Zuid.
Aangestoken door het succes

van actieve natuurbescher-
mers in het Gooi met het aan-

leggen van broedwandjes voor
de Ilwogel, nam ik contact op
met de beheerder van een

landgoed in de regiq om een
poging te wagen om ook hier
broedgelegenheid te creëren.
Hij had de aanwezigheid van
Ifsvogels al opgemerkt en
stemde direct in. Op advies
van Ielle Harder, de lfwogel-
orpert uit het Gooi, voerden
we een simpel erperiment uit:
op twee plaatsen waar het
grondniveau bijna een meter
boven de waterspiegel lag, sta-
ken we met de schep een rech-
te, kale oeverwand af. De
plaatsen lagen langs een voor
het publiek ontoegankelijlq
door bomen en struiken om-
zoomd, helder slootje.
Gedurende het daarop volgen-
de voorjaar bleven Ilwogels
zich in de directe omgeving
van het landgoed regelmatig
vertonen. Half juni zagen we
het gewenste tafereel: vier
Ifsvogels - waaronder zeker
fwee pas uitgevlogen jongen -
zaten op een rij naast de
broedwand. Tot in september

werden regelmatig één of zelfs
twee Ilsvogels waargenomen.

Half februari 2002 heb ik het
terrein weer bezocht. Het
slechte nieuws was de recente
vondst van een dode Ifsvogel.
Het goede, alweer enkele weken
aótereen regelmatig een

Ifwogel bij één van de broed-
wanden zit te vissen. Nadere
inspectie van de wandjes leerde
dat er op beide plaatsen vijf
holen zijn gegraven, dus in
totaal tien. Voor komend jaar
ziet het er hoopvol uit.

Het o<periment heeft inmid-
dels een vervolg gekregen.
Binnen de bebouwde kom van
Amsterdam zijn drie oever-
wandjes voor de Ilsvogel aan-
gelegd. Ook hier zijn de vogels
in februari gesignaleerd. De
soort is gevoelig voor versto-
ring; of een stads broedgeval
mogelijk is, moeten we daar-
om nog afirachten. Maar ge-
lukkig zijn Ilwogels in het
broedseizoen verrassend lastig
op te merken. r

5DeGienwfuluw jaaÍgang 40 nÍ t, april 2002



Het Gierzwaluwverhaal pffi*-
Theo van Lent

ff:'-
Í5 Juli '1989

Voor de zoveelste keer zit ik in
de Spaanse Pyreneeën tussen
de gieren, de Zwarte Thpuiten
en de Grijze Gorzen, als op een

avond Pépé de hostaleigenaar grijrzend,naar
me toekomt met een kartonnen koe§esdoos.
Met een Gierzwaluwjong erin, dat angstig
met zijn grote bruine ogen omhoog kijkt. De
vogel is in Candanchu op de grond gevon-
den. Pépé heeft meteen gezegd,dat er een
Nederlandse vogelaar bij zijn hostal kam-

1\ ls de Gierzwaluw één van je favoriete vogels is en je krijgt een jong in handen dat
/H\ je ook nog eens groot weet te brengen, wordt zo'n belevenis een klassiek vogel-
verhaal. ln het Vogelcafé! werd toen gezegd: "Dat is leuk voor in De Gierzwaltru" .

Goed, daar gaat-ie dan.

d-
P

peert en dat wel even zal regelen. Ik heb
totaal geen ervaring met vogels grootbren-
gen, maar ik beloof mijn best te doen. De
vogel is veel Heiner dan volwassen exempla-
ren.Vooral de handpennen zijn nog kort. Op
zijn buik is een plek onbevederd en midden
op die roze huid kleeft een klein stukje teer.
Waarschijnlijk te vroeg uitgevlogen en op de
grond terechtgekomen. De hoofdkleur is
zachtbruin, bij lange na niet het zwart van de
volwassen vogels. Een opvallende lichte keel-
vlek en overal snippertjes wit op de kop en de

6 DeGiermtaluw iaaÍgang40 nr1, apÍit 2002



vleugelboeg. Mijn vriendin Inez en ik van-
gen muggen en voeren ze hem met wat
water. Is het te veel, te weinig? Het lijkt me
het beste om in een dorp een bewoond
Gierzwaluwnest te vinden, een ladder te vra-
gen en ons jong erbij te zetten. In de tussen-
tijd laten we de vogel in de doos, die is voor
hem ook het meest vertrouwd.

fr''-'
17 Juli 1989

We maken 's morgens een

tocht langs dorpen en dorp-
jes, Nesten genoeg, maar
behoorlijk hoog en zonder

stevige ladder niet te bereiken. En op de
bevolking hoeven we al helemaal niet te
rekenen: stop dat beest toch in de pan! We
besluiten de opvoeding zelf ter hand te
nemen en kopen voor 95 pesetas een vlie-
genmepper. Dat gedoe met muggen wordt
niets. Te klein. Waarmee zouden die
Gierzwaluwen na een voedseltocht thuisko-
men? Ik ken die foto's van voedselballen van
2000 insecten; en ik dan mug voor mug voe-
ren? Dus het worden grote blauwzwarte
bromvliegen, die achter het hostal bij de
vuilnisbakken in grote hoeveelheden voor-
handen zijn. We vullen de sluitdop van een
Spafles met water en laten de dode vliegen
weken. Bij de eerste voerbeurt verorbert het
jong er vijf. Beetje water na, een wit poepje
als dank en hobbelend op de korte pootjes
terug in de doos. Als er Gierzwaluwen luid-
ruchtig langs vliegen, kijkt ons jong meteen
op en volgt ze met zijn ogen. Elke aangebo-
den vlieg eet hii op. Ik weet niet ofje te veel
kan geven, maar zolang hii bliift eten, lijkt
het me goed. Het dagtotaal komt op 25 vlie-
gen. We hangen een handdoek aan de tent
als imitatie-dakpan en leggen onze vogel
daaronder te slapen.

18 Juli 1989

Ook vandaag moet ik het
be§e van de Gierzwaluw nog
openhouden om er eerst

Ab ar Glcd.llmn luÉahtig LÍrgs vlicgG& liikt oG iong rrtccn op
cn rclgt 4 nEt ziin og.n-

water in te gieten. Dan voert Inez met een
pincet de vliegen, elke dag weer wat meer.
Met tochties gaat de vogel mee in de doos,
zit op tafel tussen de koffiekopjes en trippelt
rond. Ik zie dat de handpennen gestaag
groeien. t Nachts maakt onze Gierzwaluw
geluid: een zacht voortdurend herhaald
prieeuw prieeuw dat op geen vogel-CD staat
die ik ken. Ik neem het op.

19 Juli 1989

Vandaag een bergwandeling
met de Gierzwaluw in de doos
in een rugzak. Dat pikt hij
allemaal. Gevoerd met echte

z
p

^m"-..-K'"-r

àffi" ".

bergvliegen. De onbevederde buikhuid met
het stukje teer blijft zo, ik had gehoopt dat
het teer zou loslaten. We kijken alvast rond
voor een plek om hem los te laten, een berg-
helling lijkt goed. Maar hoe vind je hem
terug als hij tussen de struiken neerkomt? In
1984 heb ik een jonge Gierzwaluw op de
grond gevonden tijdens een vogeltocht, op
een parkeerplaats onder een kerkdak Zijn
eerste vlucht was blijkbaar een val. Iemand
zei dat je de vogel zo hoog mogelijk moest
opgooien. Dat deed ik. Het jong leek net zo
hard weer neer te komen, maar begon te vlie-
gen, met vleugelslagen die we van volwassen

7DeGierzwaluw ,aargang4o nÍ t, april 2002



het en loste hij op in de groep soortgenoten
die hem leken te begeleiden.
Dat beest zatwel beter in het vlees dan de

onze, dus Inez en ik blijven nog wat dagen
voeren. De handpennen groeien met de dag.

We houden kleine vliegoefeningen door onze
Gierzwaluw heen en wèer te gooien. Hij
vliegt dan steeds een stukje, maar laat zich
graag opvangen. Elke dag vergroten we de

afstand. Door het voeren en de beschutting
wordt onze Gierzwaluw een huisdier. Hoe
gaan we dat beest loslaten? Je kunt elke vogel
op zeker moment terugzetten op een goed
plekje, maar een Gierzwaluw niet. Die moet
uit zichzelf wegvliegen. Maar waar en wan-
neer?

/@ry't''-'

20 juli 1989

Vandaag zijn we op een dorps-
terras en voeren routineus
onze Gierzwaluw onder de
verbaasde ogen van enkele

Spanjaarden en een Belgisch gezin. Voor het
eerst is onze vogel actief met toilet maken,
trilt bij het zien van de eerste vlieg en kijkt
steeds op als hij rondsuizende soortgenoten
ziet of hoort. De laatste blauwige hulsjes van
de handpennen versnipperen en vallen af.

Het geprieeuw wordt steeds luider.

/,{ffi:''"-

21 en 22iuli 1989

Vanwege het noodweer - en
het kan loos gaan in de

§reneeën - betrekken we een
kamer in het hostal, zodat

onze Gierzwaluw een echt huisdier wordt.
Ook Pépé ziet dat het ooit binnengebrachte
diertje een stevige vogel is geworden . We
maken geen tochtjes door het slechte weer, ik
jaagop de terrasvliegen en we wachten op
eeo mooie dag. De vliegoefeningen gaan

door, maar dan binnenskamers. Soms vliegt
het beest even rechtuit en lijkt ook te weten
waar hij zal landen. Toch is dat nog wat
anders dan wat je in de boeken leest, dat
jonge Gierzwaluwen meteen na het verlaten

van het nest in de lucht blijven en duizenden
kilometers naar het zuiden trekken.

/w:"-

23 juli 1989

Een prachtige ochtend. Na een

stevig ontbijt voor onze Gier-
zwaluw rijden we naar het
dorpje Bailo en lopen een pas

gemaaid stuk land op. Er is al flink wat zon,
geen wind en de plaatselijke
Gierzwaluwbevolking zwiert om de toren van
het dorp. Dit is de plek en dit is de tijd! Ik
gooi onze vogel eerst tweemaal op, zoals ik
dat elke dag wel een paar keer heb gedaan.

Hij dwarrelt weer omlaag en ik vang hem.
Daarna komt de proef. Ik houdt de vleugels
dicht tegen de romp en gooi'm omhoog als
een dartpijltje. De vogel gaat vliegen met
snelle vleugelslag, blijft horizontaal en krijg
langzaam vaart. Tot onze verbazing vliegt hij
echt weg, draait een cirkel, zeilt even, ont-
wijkt een telefoonlijn, komt weer onze rich-
ting op, stiigt hoger en mengt zich tussen de
volop roepende soortgenoten, Het echte
moment van afscheid zie ik in mijn kijker-
beeld, wanneer ik in een oogwenk niet meer
kan vaststellen welke Gierzwaluw de onze is.
Daar staan we in dat veld, met koekjesdoos,
pincet en blauwe flessendop. Het voelt leeg

en emotioneel en toch heeft het zo moeten
gaan. De hele dag blijven we kijken naar
Gierzwaluwen maar geen een jong met iets
kortere vleugels is te zien, alleen razendsnelle
adulten. Het schijnt dat jonge Gierzwaluwen
snel het nestgebied verlaten, ik ken van nie-
mand verhalen van uitgevlogen jongen die
teruggezien zijn in het broedgebied. Twee
jaar later ben ik's zomers weer in de

Fyreneeën en let nóg meer op Gierzwaluwen
dan anders. Ben jij het? Of jij? t

Theo vàn Lent
Reijnier Vinkeleskade 25l1
l07 1 SR Amsterdam
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Halsbandparkieten
in Amsterd am, 197 6-2000

Guido O. Keijl

Sinds 1976 verblijven er vrijvliegende
Halsbandparkieten Rittacula krameri in

Amsterdam (Anonymus 1981). Gedurende de

ee6te tien jaren na hun vestiging waren de
vogels zeer conservatief in hun plaatskeuze en

werden ze overdag vrijwel uitsluitend rond het
Vondelpark (zie tabel 1 voor stadsdelen) en het
Beatrixpark waargenomen. Ze komen hier al
jarenlang elke namiddag in groepen samen

omdat ze dan gevoerd worden. Waar de parkie-

ten in die jaren de nacht dooörachten, is onbe-
kend. Vogelliefhebbers veronderstelden dat ze

ook in het park sliepen. Maar bij mijn weten
heeft nooit iemand daadWerkelijk een slaapplaats

in het Vondelpark gezien.

I\ í et het verstrijken der jaren is de popu-
IYI latie flink gegroeid en hebben de vogels

zich over de stad verspreid.Zo zijnzevanaf
ongeveer 1990 met regelmaat overdag in
Àmstelveen en omstreken waargenomen
(Anonymus 1995, persoonlijke mededeling
Ebel Nieboer en André van loon) en sinds
ongeveer 1998 ook in andere verder van het
centrum liggende stadsdelen zoals
Àmsterdam-Noord en de Bijlmermeer. In
1998 werden ze voor het eerst regelmatig
overdag buiten de stad gezien, bijvoorbeeld
in Weesp (pers. med. Fons de Meijer en Wil
Leurs), hemelsbreed ongeveer twaalf kilome-
ter van het Vondelpark. Op deze laatste loca-
tie hebben ze in 1998 en 1999 ook gebroed

Psittacula krameri

Vrouwtie Halsbandparkiet

(pers. med. Wil Leurs en Karen Hartog).
In november 1995 kwam mij ter ore dat zich
een grote slaapplaats Halsbandparkieten in
het Rembrandtpark bevond (pers. med. Leon
Edelaar, via RuudMek). Een goede telling op
l8 november 1995 leverde daar 220 exempla-
ren op. Vanaf die tijd is getracht, de slaap-
plaatsen regelmatig te tellen (tabel l).

Het tellen is betrekkelijk lastig: de parkieten
vliegen vrij laag en met grote snelheid tussen
bomen en huizen door op de slaapplaats aan
en arriveren daar in groepen van 2 tot 65

e:<emplaren. Hoewel ze zich luid en duidelijk
aankondigen, zijn ze meestal toch pas laat te
zien, waardoor met name grotere groepen >

9DeGierzwaluw laargang 40 nr Í, apÍil 2oo2



Tab€l t
MAXIMUM AATIITALLEN HATSBANDPARKIETEN OrP SLÀ/ÀPPL/A/ÀTSEN lN AMSTERDAM, 199G2000,
pèr 3€izoen (€lgen telllngm aang€vuld met gegevens van andeEn). Ook de boomsooÍten waaÍln
de partieten slap€o :iln reergegeven. Stadsdels: NZ = Nieuw-Zuid, OV = Overtoomse Veld, Sl

= Sloten, SM = slotermer. SV ! Sloterumrt.

datum
?1t10/90

winter 1993

??111n4

??11w4
19t0u95

zomeÍ 1995

2W09t95

1411/95

25t11195

09t1u95
09t1u96
1?t0'il97

1?/08t97

15t1U97

08/02,98

2406/98
09t1?,98
10102/99

20t12,99

13/0't/00

17t13t1o

07105100

ïmínermans 1996

[. Edela.r

Si€Í ïiahelaar

H. van Brandwijk

G. lèijr
6. Kè01

6. Keijl

G. Kaijl

P. Maí(us, H. Sander§

P. de Droog

T. Hoogendoorn

P. Ruiters

G. reijt
6. Këijl

tocatie stadsdeel

RembÍandtpaÍk OV

Reínbrandtpark OV

Rembrandtpark OV

Olympiaplein Nz

ReínbÍandtpaÍk OV

Warmondstraat OV

Zeilííaat, OV

Rembrandtpark OV

Slot€ÍpaÍkbad SM

Gerbrandypaík 5M

H€emstedestraat 5V

Plsmanlaàn sV

ZutphenplanBo€n Sl

M.[. Kingpark NZ

M.L. KingpaÍk NZ

Noordzijde SM

M.L, Kingpark NZ

Noordzijde sM

Noordzijde 5M

Noordzijde SM

M.l. KingpaÍk NZ

Noordzijde 5M

boomsoort Aantal Bron

? Tientallen Kees Hazevoet

? c. 60 J. Wahers

? 156 ÏtÍnmerÍnant 1996

populier 90
? 104

? 149

populier
populier

G. KeiÍ
G. Keíl

G. Keijl

G. Keijl

G. Kei.il

187

220
220
157

316

216

3702

??

130

<60
150

60

400
4303

240
? 200

1) overvliegend richting Rembrandtpark
2) mk 4 Alexanderparkieten P. eupatria aanwezrg
3) mk 5 Alexanderparkieten aanw€zig

slechts zijn te schatten. Alleen door het aantal
aanvliegende vogels te combineren met her-
haalde tellingen van de aanwezige exemplaren
en door op verschillende dagen te tellen, is
een goede schatting te verkrijgen (zie ook
Kamp 2000). Eenmaal op de slaapplaats eten
de vogels vaak nog enige tijd van bloemen en
knoppen en ruziën zewat,maar naarmate het
donkerder wordt, kruipen ze hoger en gaan ze

dichter opeen zitten en tenslotte slapen. Als
het eenmaal donker is,zijnze doodstil.

Tot en met voorjaar 2000 hebben de parkie-
ten op negen verschillende plaatsen in de stad
gezamenlijk geslapen. De meest trouw be-
zochte slaapplaatsen liggen in het westelijke
deel van de stad. De vogels slapen vrijwel
zonder uitzondering in loofbomen hoger dan

12 meter (tabel l); alleen de iepen aan de
Noordzijde zijnlager (circa.6 m). In het win-
terseizoen slapen de parkieten dus in kale
bomen; slapen in'evergreens'is nog nooit
vastgesteld. Met uitzondering van de slaap-
plaats op het Olympiaplein, die bij mijn
weten uitsluitend vóór 1995 in gebruik was,
liggen alle slaapplaatsen nabij water. Dit komt
waarschijnlijk omdat de meeste hoge bomen-
rijen in Àmsterdam langs vÍater staan en
weerspiegelt vermoedelijk niet de voorkeur
van de parkieten.
De gezamenlijke slaapplaatsen worden het
hele jaar gebruikt. De broedvogels echter blij-
ven in het vooriaar en aan begin van de
zomer in of bij het nesthol slapen. Zodra de
jongen kunnen vliegen, gaat de hele familie
in de namiddag richting gezamenlijke slaap-
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plaats. Veel of misschien wel alle vogels

maken eerst een tussenstop in het Vondel-
park en vliegen pas daarna door, Zowel's
zomers als's winters zijn er soms al een uur
voor zonsondergang vogels op de slaapplaats
aanwezig, terwijl de laatste exemplaren tot
een kwartier na zonsondergang kunnen arri-
veren. De hoofdmoot komt er echter aan tus-
sen de nul en de dertig minuten voor zons-
ondergang.

Opmerkelijk is, dat de vogels in sommige
winters regelmatig van slaaplocatie verande-
ren.Zn bleken op 25 november 1995 alle par-
kieten verhuisd naar bomen bij het Sloter-
parkbad, ten,tíjlze de voorafgaande weken
steeds in het Rembrandtpark hadden gesla-
pen. Begin december was ook deze slaap-
plaats weer verlaten, maar op 3 en 9 decem-
ber sliepen er 157 in het Gerbrandypark. Een
zoektocht op dezelfde avonden langs alle tot
op dat moment bekende slaapplaatsen en een
aantal ogenschijnlijk geschikte locaties, lever-
de echter niet de ontbrekende 50 exemplaren
op.Op 24 en27 december 1995 waren zelfs
alle bekende slaapplaatsen leeg. Het merk-
waardige is, dat de parkieten zich desondanks
maar moeilijk van een eenmaal gekozen

slaapplaats laten verjagen: het jaarlijls na
Kerstmis losbarstende vuurwerk lijkt nauwe-
lijks van invloed op de slaapplaatskeuze. De
parkieten lijken een rumoerige slaapplaats te
prefereren boven een rustige: de meest trouw
bezochte slaapplaats (Noordzijde) ligt aan
een drukke rotonde, en ook een aantal ande-
re slaapplaatsen ligt langs of zelfs boven
drukke verkeerswegen. In de winter 1997-
1998 waren de vogels niet op hun slaapplaats
aan de Noord"ijde aanwezig, maar sliep een
deel van de populatie vanaf half oktober
voor het eerst in hoge populieren bij de
Utrechtsebrug in het M.L. Kingpark. Waar
de rest van de vogels die winter heeft gesla-
pen, is mij niet bekend. Ook in de winter van
1998-1999 kon niet de gehele populatie wor-
den teruggevonden. Pas vanaf eind 1999 slie-

najaar/winter

Maximumaantallen Halsbandparkieten geteld op slaap-
plaatsen in najaar/winter 1 994-1 999

pen weer alle parkieten bijeen.
De waarnemingen met betrekking tot slaap-
plaatstrouw en verstoring in Àmsterdam zijn
vrijwel identiek met die in Engeland (Pithon

& Dytham 1999). Belangrijk verschil is dat de
aantallen op de slaapplaats in Engeland vanaf
november afiremen, omdat de vogels dan al aan
de voorbereidingen van het broedseizoen begin-
nen en ze nabij of in de nesten overnachten.
Uit de slaapplaatstellingen in Amsterdam
blijkt dat de populatie sterk is gegroeid: van
2 n 1976 tot 430 in 2000 (tabel l). Vanaf
1994 bedroeg de toename gemiddeld,22o/o
per jaar (figuur 1). Omdat er geen integrale
broedvogelinventarisatiegegevens van
Amsterdam bestaan, is niet goed bekend hoe
groot de broedende populatie momenteel is.
Lensink ( 1996) schatte, op grond van mijn
slaapplaatstellingen, de totale Amsterdamse
populatie op'ruim 200 exemplaren", en
maakte melding van 15-20 paar in het
Vondelpark en nog eens 9-23 paar elders in
en rond de stad, oftewel 24-43 broedparen.
Omdat in de winter alle exemplaren op de
slaapplaats aanwezig zijn, maar tijdens het
broedseizoen vermoedelijk alleen de niet-
broeders, is het mogelijk op grond van de
slaapplaatstellingen een schatting te maken
van het aantal broedparen. In de onoverzich-
telijke situatie van de stad is dit een betere
methode dan een broedvogelinventarisatie
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mogeliik zelfs de enige. Voorjaar 2000 ont-
braken er ten opzichte van het wintermaxi-
mum circa 200 exemplaren op de slaapplaats.

Daaruit kunnen we opmaken dat er momen-
teel ongeveer 100 broedparen zijn.
Als de Amsterdamse vogels een gemiddeld
uitvliegsucces van een jong per paar zouden
hebben - wat gezien de legselgrootte van 3-4
eieren (Cramp 1985) nogal aan de lage kant
lijkt maar gezien de populatiegroeisnelheid
van 22,5o/o per jaar eerder een lichte over-
schatting is - zouden er in de winter van
2000-2001 dus ruim 500 Halsbandparkieten
op de slaapplaats te verwachten zijn. Kamp
(2001) meldt op 24 augustus 2000 circa 560
Halsbandparkieten op de slaapplaats bij de
Sloterplas. In India is het broedsucces, met
drie jongen per nest, veel hoger (Lamba
1966). In Keulen is het echter lager (0,67;

Ernst 1995) en ook in Engeland wordt ver-
moed dat het lage broedsucces de oorzaak is
van het trage groeien van de populatie
(Pithon & Dytham 1999 contraCramp
1985). Uit Amsterdam weet ik slechts van één
broedresultaat: het allereerste vrijvliegende
paar bracht in 1977 drie jongen groot
(Timmermans 1996), hetgeen dus hoog
genoemd mag worden. Een andere mogelijk-
heid is, dat veel paren die een territorium of
nestholte bezetten niet tot broeden komen.
Toch valt te verwachten dat de populatie
voorlopig zal doorgroeien. Waarschijnlijk zal
uiteindelijk het nestaanbod de beperkende
factor worden. Strenge winters zijn in
Amsterdam en andere steden vermoedelijk
geen probleem: ook in Azië, waar de in
Amsterdam vastgestelde ondersoort P ft.

borealisvan nature voorkomt, zijn Halsband-
parkieten uitstekend in staat om koude
periodes te doorstaan (Cramp 1985).
Over mogelijke concurrentie met andere in
holtes broedende vogels of boombewonende
vleermuizen is niets bekend, maar wordt
regelmatig gespeculeerd. Zelf zag ik eenmaal
een geschil tussen een paartje Halsbandpar-
kieten en een Grote Bonte Specht Dendroco-

pos majorbíj een nestholte op de Nieuwe
Oosterbegraafolaats in korte tijd beslecht
worden met het vertrek van de specht, Op
bekende broedlocaties in Amsterdam zijn
nog altijd diverse andere holenbroedende
soorten te vinden en vergelijkbare berichten
komen uit Leiden en Den Haag (Wietze fanse
en )an Hein van Steenis op EuroBirdNet
Nederland). In deze gevallen is de nulsituatie
- aantallen holenbroeders voorafgaand aan

de komst van Halsbandparkieten - echter
onbekend, r
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HUiS ZWalUWen (detichon urbica)

in groot-Amsterdam in de periode 1981-2001

David Tempelman

S
inds 1981 worden in de regio Amsterdam de

nesten van de Huiszwaluw geteld. Dit uitge-

strekte gebied is in de meeste jaren voor het groot-

ste gedeelte vlakdekkend onderzocht, waardoor
een nieuw ovezicht gemaakt kon worden over

een zeer lange onderzoeksperiode. Het meest

recent gepubliceerde overzicht dateert alweer van

1992 (Vlek 1992) en bestrijkt praktisch heel Groot-

Amsterdam. Ondentaand artikel houdt bij benade-

ring de grenzen aan van het werkgebied van de
Vogelwerkgroep Amsterdam, uitgebreid met
Marken en Monnickendam. Het beschrijft de ont-
wikkeling van de populatie per deelgebied en

maakt daarbij gebruik van de beschikbare gege-

vens uit het Vogelarchief van de Vogelwerkgroep,

die inmiddels zijn gedigitaliseerd.

l. Havens-Oost en Amsterdam-Noord:
Havens-Oost Nieuwendam en
Schellingwoude

Dit gebied is sinds 1981 wijwel jaarlijla afge-

zocht. Alleen in de periode 1984-1988 ontbreken
nogal wat gegevens.

De opmerking inVlek (1992) dat de Huiszwaluw
achteruit gaat op plaatsen met voortgaande ver-

stede$king lijkt aardig te kloppen. In dit gedeel-

te van het onderzoeksgebied is anno 200I nog
maar één kolonie te vinden, namelijk de bekende

kolonie aan de Levantkade in Havens-Oost Yoor
zover de gegevens compleet zijn, vestigde de

kolonie zich voorziótig in 1992, met 5 paar, en

waren de zwaluwen er vanaf 1994 bijna steeds

met 20 tot 25 paar aanwezig. Bijna in de verge-

telheid geraakt is de opmerkelijke kolonie van de

betonfabriek aan de Cruquiusweg. Hier noteerde

Willem van der Waal begin jaren '80 maximaal
zo'n l0 paar onder een betonnen transportband

en een ijzeren daklijst.
De Huiszwaluwen van Sctrellingwoude, maxi-
maal ongeveer l0 paar, verdwenen rond 1984.

Een bewoner merkte op dat de ze hun nestmate-

riaal,'specie', betrokken van de in de sluizen

afgemeerde zandschepen.

De Nieuwendamse Huiszwaluwen waren in 2001

verdwenen. Tussen l98l en 1993 broedden hier
nog zo'n 20 tot 40 paÍen, onder dakoverstekken

van rond de 25 woonhuizen, meestal met één of
enkele paartjes bij elkaar. Nadien namen de aan-

tallen geleidelijk af. In 2000 was nog slectrts één

nest te vinden, in 2001 geen een. Verder herberg-
de Nieuwendam begin jaren '90 een aardige

kolonie aan de gevel van een fabriekloods.
Daarvan was in 2000 nog één paartje over, hoog
aan de daklijst.
In totaal nam de stand in dit gedeelte van
Amsterdam in 20 jaar met ruim 50 procent af.

Gegevens van vóór l98l zijn niet voorhanden.

t",
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POPUIATIEONTW!KKELING VAN DE HUSSZWALUW
FIGUUR 1 EN

I
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-{+- Schellingwoude

+ Íotaal

entegen is het prima blijven doen, zowel in het
dorp zelf als aan de gevel van een boerderij in de
polder Blijkmeer. Begin jaren tachtig was de

stand zo'n 30 tot 70 paar, om daarna afte nemen
maar vanaf l99l weer uit te komen op tussen de

70 en 110 paar. Over de Huiszwaluwen van het
beroemde witte ker§e bestond enige bezorgd-
heid, omdat dat grondig werd opgeknapt.

Inmiddels zijn enkele Huiszwaluwen terugge-

keerd, maar het niveau van voor de schilder-
werkzaamheden is nog niet bereikt. In Rans-

dorp, waar de vogels in de jaren tachtig op ver-
sdrillende adressen broedden, is al een jaar of l0
nog maar één kleine kolonie over.

Zuiderwoude is een verhaal aparl In de hele
periode 198l-1996 waren er hier slechts dÍie tot
negen nesten. ln1997 en vooral 1998 nam het
aantal plotseling spectaculair toe, doordat tien-
tallen Huiszwaluwen onder de hooikap aan een

boerderij vlakbij de Gouwzee hun intrek namen.

Dit had alles te maken met de Huiszwaluw-
kolonie van 50 tot 90 paar die tussen 1994 en

1996 had gebroed in Monnickendam, een paar

honderd meter verderop. De kolonie is vanaf
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ll. Waterland-Oost
Ook van de meeste dorpen in Waterland-Oost is
een mooie reeks inventarisatiegegevens besóik-
baar. Deze is verwerkt in Figuur 2.Van Marken
en Monnickendam zijn gegwens besàikbaar
vanaf ongeveer 1993. De dorpen liggen wel wat
buiten het bekende VWGA-gebied maar worden
hier toch besproken, omdat er veel flinke kolo-
nies aanwezig zijn. Vanaf 1997 zijn ook Broek in
Waterland, Ilpendam, Watergang en't Schouw

onderzocht. Met name in Ilpendam zijn veel

Huiszwaluwen te vinden. Maar vanwege de on-
volledigheid van de gegevens of een te korte
gegevensreeks is van deze dorpen geen grafiek
oPgenomen.

De Huiszwaluwenstand in het gebied heeft nogal
geschommeld. In Durgerdam lagen de aantallen
anno 2001 lager dan begin jaren tachtig en

negentig, maar wel wat hoger dan de zeer slechte

eind jaren tachtig. Schilderwerkzaamheden had-
den de vogels op één adres verdreven, waar voor-
heen steeds ruim l5 paren broedden. De Huis-
zwaluwen van Uitdam en Zunderdorp zijn na

1995 verdwenen. De Holyslootse populatie daar-
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1997 geweerd en kwam zo onder de

hooikap terecht. De maximaal 67

paren die hier in 1998 broedden,

maakten de sterke afrrame'over de

grens' met Monnickendam bijna
helemaal goed. In 1999 en 2000

waren de aantallen onder de hooikap
weer lager. Maar omdat zich ook elders in
Zuiderwoude flink wat soortgenoten vestigden,

telde het dorp nog steeds aardig mee. Na 2000

zijn de meeste nieuwe vestigingen overigens weer

geleidelijk verdwenen. In Monnickendam broed-
den behalve de in 1997 verdwenen kolonie nog
tientallen Huiszwaluwen, vooral in nieuwbouw-
wijken uit de jaren zestig.

Op Marken broedde gemiddeld zo'n 100 paar.

Het beste jaar was 1997, met maaÍ liefst 138

paren. In 2001 waren er nog 7l over. De grootste

kolonie is al jaren die aan een bakkerij in Kets.

Verder broeden de zwaluwen verspreid over veel

verschillende adressen, steeds met enkele paren

tegdk Van Marken zijn ook enkele historische
gegevens bekend: in 1957 telde P. Benjamin er 72

bezette nesten, in 1958 6a (schriftdke medede-

ling Martin Roos aan RuudMel«, l99a). Een

groot deel van de tegenwoordige

woningen was toen nog niet gebouwd.

De zwaluwenstand moet in het verle-
den flink hebben gewisseld, want
Huiszwaluwen werden vaak verjaagd.

Zo werden in 1990 aan het kerkver-
enigingsgebouw (Het Huis met de

Zonnewijzer) 18 nesten tegelijk verwoest, een

kolonie die daar al tientallen jaren zat. Aan der-
gelijke praktiiken heeft de heer Commandeur
destijds getracht een einde te maken, met een

beroep op Psalm 82, vers 2 dat aan het eind de

Huiszwaluw noemt als welkome bewoner:
". ..Het heil dat uw altaar omgeeft, beschermt en

koestert al wat leeft, De mus, de zwaluw vindt
een woning, haar jongen zijn in veiligheid..."
(schriftelijke mededeling I. Tessel en Noord-
Hollands Dagblad van 6 juli l99l). Ook nu
wordt de stand op Marken weer door verjaging
bedreigd. Op veel adressen zijn sliertjes te zien

die de vogels weren. Bovendien is de bakkerij in
Kets verkocht en schijnen de zwaluwen in2002
bij de nieuwe eigenaar niet meer welkom te zijn.
Over de hele onderzoekperiode bezien, lijkt het
totaal aantal Huiszwaluwen in heel Waterland >

FIGUUR 2

POPULATIEONTW]KKELING VAN DE HUISZWALUW
rN 198Í-2001
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POPUTATIEONTWII(KELING VAN DE HUISZWALUW
FIGUUR 3 IN AMSTERDAM.WEST IN 1981-2001
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Íotaal

een fraaie golÍbeweging te vertonen.
Opmerkelijk is, dat eind jaren negentig de stand
weer terug is op het niveau van begin iaren
tachtig.

lll. Amsterdam-West: Westeliike
Tuinsteden, Nieuwe Meer, Oude Meer,
Schiphol en omgeving, Sloten

Dit gebied beslaat een enorm landelijk areaal,

dat in de loop der jaren voor een deel is volge-
bouwd. De gebieden waar Huiszwaluwen
broed(d)en, zijn jaarlijks onderzocht. Dit is,
gezien de omvang van het terrein, beslist een

prestatie. De meeste tellingen zijn uitgevoerd
door de heren Tak, Hazevoet, Bol en Van Dijk
De grootste aantallen Huiszwaluwen zijn nog
steeds te vinden in Badhoevedorp (Badhoeve-

dorp-Nieuwe Meer en Badhoevedorp-Sloter-
weg), langs de Ringvaart Watergraafsmeer,

maar eind jaren negentig betreft het nog maar
zo'n 50 paar, ongeveer de helft van wat er in de
jaren achtig en begin jaren negentig broedde.
In verschillende gedeelten van het gebied zijn de

vogels verdwenen. In de Westelijke Tuinsteden, die
zclfsvanaf 1975 zijn onderzodrt, is de sand gelei-

delijk teruggelopen, van nog ruim 60 paar eind
jaren zeventig tot niet meer dan 4 paar in 1994. Na

1994 is hier geen nest meer gevonden. De meeste

nesten waren te vinden in het noordelijke gedeelte

van Slotermeer. Een aantal nesten was uitzonder-
lijk gesitueerd: aan de gevels van flatgebouwen, op
15 meter hoogte. Nergens anders in de regio

broedden Huiszwaluwen zo hoog.
In tandelijk West en Sloten, waar begin jaren 1990

nog tientallen paren broedden, was anno 2001

nog maar één broedpaar over, Dat heeft waar-

schijnlijk te maken met de voortschrijdende ver-
scdelijking. In de omgevingvan Schiphol is spra-
ke van een halvering. Sdriphol breidt sinds eind
jaren negentig flink uit Bovendien zijn nogal wat
huizen gesloopt, in Oude Meer met zwaluwnest

en al. Hoopgevend is een toename in Rozenburg-
Aalsmeerderbrug. Verder handhaaft de forse kolo-
nie aan de gebouwen van een voormalig militair
terrein bij hetNieuwe Meer zidr goed.

lV. Zuid: Amsteldijk en Ouderkerk,
Amstelveen, Buitenveldert

De Huiszwaluwen in Ouderkerk aan de Amstel
en de boerderijen langs de Amstel worden sinds

l98l jaarlijks door het echtpaar Andriese geteld.

De aantallen zijn er over die periode jaar redelijk
constanl Het was aangenaam, om te vernemen

I

I
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dat in 2001 aanmerkeliik meer nesten waren
geteld: 55. In Amstelveen werden in 1983 voor
het laatst Huiszwaluwen aangetÍoffen, 6 paar.

Enkele jaren later bleek, dat de bewuste huizen
waren gesloopt In Àmsterdam-Zuid werden tot
in de tweede helft van de jaren 1970 nog 25 tot
35 nesten aangetroffen (Vlek 1992).

V. Zuidoost: Diemen, Abcoude,
Botshol en Gein

Dit gebied is het minst regelmatig geihventari-
seerd. Het is zeker niet het makkelijkste gebied

om te tellen. De meeste Huiszwaluwen nestelen
aan boerderijen waarvan het erf moeilijk toe-
gankelijk is. De gegevens zijn dan ook onvolle-
dig. Voorheen waren hier ook nesten in verschil-
lende bebouwde kommen: in Diemen broedden
begin jaren 1980 maximaal 30 paren. Daarna
Iiep het aantal snel terug. In 1992 werden hier
voor het laatst Huiszwaluwnesten gevonden: 2.

Van het landelijke gebied rond de Diem zijn de
gegevens nog zeer onvolledig. Dat is jammer,

want mogeliik gaat het om enkele tientallen
paren. Slechts historisdr onderzoek, bijvoor-
beeld interviews met oudere bewoners, kan wel-
liót nog gegevens achterhalen. Ook dit gebied

kent trouwens een behoorlijke verstedelijking,
vooral door de nieuwbouwvan Diemen-Noord
eind jaren negentig. Een opmerkelijki nestloca-

tie is een hijslaaan te Overdiemen, waar begin
jaren tachtig diverse Huiszwaluwen broedden, in
1983 zelfs een maximum van negen paar. Uit
Duivendredrt ziin tot l98l enkele nesten

bekend. De bebouwde kommen van Abcoude,

Driemond en Gaasperdam, deel van de Bijlmer,
zijn pas in 2001 voor het eerst onderzodrt, door
Fred Vogelzang. Hij trof geen nesten aan. Langs

het Gein vond hij er 16. Dit gebied is anno 2002

kennelijk nog steeds landelijk genoeg om geschikt

te zijn voor Huiszwaluwen. Uit de omgeving van
Botshol, aan de Wnkeldijk, zijn ook enkele nes-

ten bekend, maar ook hier zijn de gegevens

orvolledig. Mogelijk is ook hier met interviews en

n POPULATIEONTWIXKELING VAN DE HUISZWATUW
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Populatieontwikkeling:
grote fluctuaties

Ondanks de vele tellingen is er nog geen volledig
beeld. Om toch één gebiedsdekkende trendlijn te
verkrijgen, is flink wat geschat en veel gerekend.

Men zou verwadrten dat de landelijke BMP-
index (Van Dijk et d.,2001) hierbij behulpzaam

kon zijn. Maar wanneer je deze index vergelijkt
met die van Groot-Amsterdam, blijken de ver-
sdrillen zo groot dat voor een schatting van de

aantallen de landelijke index helaas ongeschikt is.

Zo was lande$k gezien de stand in 1990 op een

hoogtepunt (1990 indor 209, 1984 = 100), terwijl
hij in ons gebied juist de helft was van die in
zowel 1981 als 2000. Midden jaren

negentig was de situatie omgekeerd:

landelijk ging het veel minder dan in
1990 (dieptepunt is 1995 met index
78,1984 = 100), bij ons ging het veel

beter. Ook een regionale index (Leijs,

1997), van grofi,rreg de provincie
Noord-Holland levert een beeld op

dat sterk van de Amsterdamse situatie afirijkt.
Daarom heb ik deze landelijke en regionale indi-
ces niet gebruikt. Om todr een totaalbeeld te ver-
krijgen, heb ik voor het bijna volledig getelde

gebied (Amsterdam-Noord & Havens-Oost en

het zuidelijke deel van Waterland-Oost) de aan-

tallen van de niet-getelde jaren geïnterpoleerd.

Wanneer bijvoorbeeld in 1986 het aantal voor
een dorp 2l was en twee jaar later 31, heb ik in
onderstaande tabel het aantal voor 1987 geschat

op 26. Deze lnterpolaties liggen waarschijnlijk
didrter bij de werkelijkheid dan ontleningen aan

regionale of landelijke indices. Op deze manier
wordt een vollediger beeld verkregen en kan
bovendien voor dit deelgebied een indexworden
berekend. Voor de duidelijkheid wordt deze hier
de Waterland-inde:< genoemd. Met dEze index
zijn vervolgens de ontbrekende gegevens van de

overige gebieden in Amsterdam-Noord en

Waterland-Oost berekend" Deze staan in Tabel l.

Conclusies
Uit Figuur   blijkt dat het totaal aantal Huis-
zwaluwen in Groot-Amsterdam in de loop der

jaren steeds meer bepaald wordt door het aantal

in Waterland. Op Ouderkerk na nemen de tota-
len in de rest van Groot-Amsterdam meestal af,

Uit de gegevens blijkt dat de Huiszwaluwenstand
in Waterland de laatste iaren terug is op het

niveau van 1981. De periode van medio jaren '80

tot begin jaren '90 van de vorige eeuw mag als

een slechte periode voor de Huiszwaluwenstand
worden beschouwd.

De hoge aantallen van de laatste jaren, eind
jaren negentig van de twintigste eeuw, komen op
rekening van steeds minder kolonies. Een flink
aantal kolonies is volkomen verdwenen. De laat-
ste jaren met Huiszwaluwen in Amsterdam-

Noord en Waterland zijn, in histori
sctre volgorde Tuindorp-Oostzaan
1983, Schellingwoude 1984, Uitdam
1995, Zunderdorp 1995 en Nieuwen-
dam 2000. Verder ziin verdwenen:

Amsterdam-Zuid (eind jaren 1970),

Amstelveen ( I 983 ), Spaarndammer-
buurt (1983), Oude Meer (1985),

bebouwdekom Diemen (1992) en Westelijke

Tuinsteden (1994).

Ook binnen de kolonies neemt in verschillende

gwallen het aantal adressen af. Voorbeelden zijn
er in Ransdorp en nog opvallender in Durger-
dam. Oude locaties worden wijwel nooit op-
nizuw bezet, eerder worden geheel nieuwe plek-

ken betrokken Het schilderen en repÍueren van
de dakgoten ofdakoverstekken leidt er soms toe,

dat flinke kolonies verdwijnen en niet meer terug-
komen. In Durgerdam kwamen de aantallen

Huiszwaluwen in het hele dorp niet meer op het
niveau van vóór de werkzaamheden aan het huis

van een flinke (15-20 paar) kolonie. Één grotere

kolonie kan dus de hele dorpspopulatie beheer-

sen. Anderzijds blijken zwaluwen echte opportu-
nisten, zoals de collectieve verhuizing naar de

hooikap bij de Gouwzee ten noorden van Zuider-

woude duidelijk maakt
Een mogelijke negatieve factor zijn de

milieuwetgeving en opruimwoede in Nederlan{
die mestvaalten ernstig bedreigen. In Zeeland
bijvoorbeeld waren open mestvaalten een be-
langrijke voedselbron voor Huiszwaluwen. >

,8 DeGierzwaluw iaarg.ng40 nr 1, april 2002
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Tegenwoordig zijn ze er verboden.

De aantallen Huiszwaluwen aan

Zeeuwse boerderijen zijn de laatste

vijf jaar gedecimeerd (eigen onder-
zoek), bijvoorbeeld van zo'n 40 naar

3 paar. Dat probleem is er in
Waterland niet, want de

Huiszwaluwen kunnen hier ruim-
schoots voldoende voedsel vinden langs

IJsselmeer en Gouwzee waar dansmuggen, ter
plaatse zeemuggez genoemd, rijkelijk te vinden
zijn (wetenschappelijke naam: Diptera -
Chironomidae, geslacht Chironomus en vermoe-
delijk ook Glyptotendipes, in Nederlands ook wel
vedermuggen genoemd). Nestplaatsen worden
verder soms ongeschikt door toenemende tuin-
en straatbeplanting en met name op Marken
weert men de vogels op verschillende adressen

met sliertjes en dergelijke. Anderzijds onderne-
men steeds meer bewoners pogingen om zwalu-
wen te helpen met kunstnesten, In Zeeland komt
het zelfs voor, dat boeren modder op het erfleg-
gen om de vogels aan nestmateriaal te helpen.

Een boer bij Holysloot had wel erg veel over
voor zijn Huiszwaluwen. Een oude dakgoot op
zljn erf, met daaraan zo'n 15 nesten, was nodig
aan vervanging toe. Gewoonlijk plaatst men een

goedkope, voor Huiszwaluwen ongeschikte
metalen goot. Maar deze boer kocht een oud
model dakgoot, dat hij in het juiste seizoen

plaatste. Het kostte hem enkele duizenden gul-
dens extra - nu zo'n 1,500 euro - en bij het
plaatsen brak hij ook nog zijn sleutelbeen. Maar
de Huiszwaluwen keerden terug.

Kunstnesten hebben een wisselend succes. In
Monnickendam, Iangs de Amstel en aan de

levantkade broedt sinds midden jaren 1990

ongeveer 10 procent van de populatie in zulke

nesten. Maar de kunstnesten die hier en daar in
Schellingwoude en Driemond hangen, staan

leeg. Hier ontbreekt een moederkolonie.
Gebruik makend van zulke inzichten, zouden in
ons gebied de populaties in'onwolkte'dorpen
misschien kunnen worden hersteld.

Al met al zijn er in Groot-Amsterdam nog steeds

mooie kolonies Huiszwaluwen te vinden. Het

meest tot de verbeelding spreken die
aan het kerkje in Holysloot, de

Levantkade en het voormalig militair
terrein aan het Nieuwe Diep.

Als algemene conclusie kunnen we

een heropleving van de Huiszwaluwen

rond Amsterdam vaststellen, alleen op
minder locaties dan voorheen. Een

herstel van de dorpspopulaties kan nagestreefd

worden door naar geschikte voorzieningen te kij-
ken en de omstandigheden voor nestbouw te ver-

gemakkelijken. r

David Tempelman Bankastraat 53-3
Í 094 EC Amrterdam

hulp
van

tefiingen

zomer missrhian

Dankwoord
h€bben wrzorgd.trdankdezeBij

tel-kostWann€eÍ ín€Í1 zitten,de vogèh
t/\Érk.len trÀ/e€ dagEn Maarpeí

,sDat eenjaarrclgehoden.somm§en tebben
reekenfiaaie qeqsvensbijzoÍdeíe pÍeíótb,

W van der Waal, R. van

ik voor het
voor hun
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PERToDE o,(ToBEn r/u otcgirgrR 2001

Paul J. Marcus

p,1 e herfstperiode bracht diverse aardige soorten. Zo werd in de

I-,, tr,rreede helft van november nog een Zomertaling in de Houtrak-
kerbeemden, Spaarnwoude gezien. Een andere soort die daar de aan-

dacht trok, was de lJseend. Een gigantische hoeveelheid Krooneenden
overspoelde de Gouwzee. De omgeving van Amsterdam werd voor
andere vogels onveilig gemaakt door een gÍoot aantal Slechtvalken,
waarvan er nogal wat van Fennoscandinavische herkomst lijken. Als
regionale dwaalgast is de Vorlataartmeeuw die bij de Vijfiroek werd
gezien, zeer vermeldenswaard. IJsvogel, Waterpieper en Grote Gele
Kwik werden in overstelpende hoeveelheden gezien.

Van de Bonte Kraai kwamen slechts drie meldingen binnen van in totaal
evenzoveel exemplaren! Dat wordt nog eens een dwaalgast in Nederland.

Waar is de tijd gebleven dat je tijdens een wandeling in de Àmsterdamse

Waterleidingduinen groepen van over de honderd Bonte Kraaien op de

duindoorns zagfoerageren? (Niet zoeken: dat was bijvoorbeeld nog in
1982).

Vanaf nu wordt de rubriek aangevuld met waarnemingen van het
AmsterdamsVogelNet (met dank aan Ricardo van Dijk). De uiterste
inzenddatum voor de waarnemingen van januari t/m maart 2002 is
17 april a.s.

Zwarte Zwaan 24-11-01 Belmermeer'l ex. (NZ). 1-12-01 Poppendammergouw 1 ex. (NZ). 2-12-01
Schinkelbos 2 ad. en 6 juv. (Pï). 6-'12 tJm 14-12-01 3 ex. t.p. lnlaagpolder (PM, FÍ).
Kleine Zwaan Doortrek VijÍhoek: 20-10-01 6 ex. ad.; 21-10 42 ex.; 24-10 10 ex.; 26-10 21 ex.;

27-10sex.; 28-1016ex.; 3-1 114ex.; "10-11 2ex.;14-11 12ex.(VOD).Umeer: 3-1 1-01 10ex.(FvG).
Waterland: 27-10,3-11 en 8-12-01 Poppendammergouw resp. 2, 12 (1juv.) en 3 ex. (NZ). 28-10,
3-1 'l-01 Belmermeer 14 ex..4 juv. (NZ). 1t-1 1,14-12-0'l Broekermeer resp. 3 ex. (NZ) en 7 ex. (EdB).

Spaarnwoude: 17-1'l-O'l lnlaagpolder 2 ex. ad. en 2 juv. op naar N (RvD, PM).

Wilde Zwaan 28-10-01 Vijfhoek 5 ex. over (VOD). 1 3-12-01 Halfweg Haarlemmerweg 1 ex. ad. NO
(PM). 30-12-01 Barnegat 5 ex. Z (NZ).

Toendrarietgans Tussen 7-10 en 16-12-01 lnlaagpolder/Houtrakpolder aantallen van 2 ex. tot een

maximum van 230 ex. op 16-12 (EW, PM, PT, pers. med. Hans Schuurman en L.Blokland). 25-12-01
Spaarnwoude in totaal 270 ex. (PM). 1+12-01 Uitdammerdie 3 ex. (EdB).

Taigarietgans 2-12-01 Oosterpoel I ex. (FvG).

DeGierzWaluw jaaÍgang 4O nr 1, april 2002 2t
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Kleine Rietgans Doortrek Vijfhoek: 24-10 29 ex.;1-11 39 ex.; 2-"11 64 ex.; 3-1 1 430 ex.; +'11 4OO

ex.; 5-1 1674ex.;13-11 1486 ex.;14-1 1657ex.; l5-1 170ex.; 18-1 119ex.; 19-1 151 ex.; 20-1 I 110

ex. in 1 groep over; 6-12 594 ex.; 7-12 136 ex.; '10-12 38 ex.; 23-12 17 ex. (VOD).

Ter pfaatse: 2-12-01 Oosterpoel, Waterland-Oost 4 ex. (FvG).

Kolgans 1 
e waarneming: 6-10-01 Diemezeedijk 20 ex. W (RS). Doortrek Vijfhoek 12-10 tlm 23-12

ruim 2000 ex. met max. 796 ex. op 7-12 (VOD). ln Waterland-Oost werden max. 2500 ex. geteld op 7-
12-01(FvG).

Sneeuwgans 17-11-01 De Munt, Waterland 1 ex. ad. blauwe fase t.p. WvdW, M.2-12-01
Bloemendalergouw 1 ex. blauwe fase (NZ).

Brandgans I e waarneming: 5-'10 Vijfhoek 4 ex. doortrekkend (VOD). Tlm 23-12-01 ruim 2250 ex.

doortekkend Vijfhoek, max. 1177 ex. op 28-10-01 (VOD). Maximaal t.p. 600 ex. op 8-12-01
Rijperdwarsweg (NZ).

Rotgans Vijfhoek, doortrek; 12-10-01 29 ex.; 20-10 23 ex.; 21-10 61 ex.; 24-10 4 ex;27-10 1 ex.;

28-10 58 ex.; 1-1 1 'l 58 ex.(gedeelde tweede, of eenzame derde plaats in recordlijst VOD); 2-1 1 39 ex.;

3-11 3 ex.; 5-11 18 ex.; 15-1 | 8 ex.; 6-12 36 ex.;7-12 1 ex. NO (VOD).

Elders: 3-1 1-01 lJdoorn lex.t.p.(FvG).3-1 1-01 lJmeer16ex.t.p.; 3-1 1,5-1 1-01 lJburg1ex. lekj.
t.p. (NZ, VOD).

Krooneend Gouwzee: 7-10-01 23 ex. t.p. (NZ), 19-10 1 m. t.p. (GvD), 20-10 174 ex.!! (NZ).

Topper 4-11-01 Umeer, Vijfhoek lv. t.p. (VOD). l2-11-01 Gemaal Zeeburg 1 v. t.p. (Goos vd. Srjde). lzl-
'I 1-01 Vijíhoek 4 ex. over - nieuwe trehelsoort voor de Vijfhoek - (VOD). 161 1-01 Flevopark 1 v. t.p. (JLK).

Rosse Stekelstaart 10-11-01 vijfhoek 1 ex. (NZ).

lJseend 26-10ilm 4-1 1-01 Houtrakkerbeemden-west bij boerderij Zeelandia (atlasblok 25-22-3412
v. t.p. (ontdekt door Hans Schuurman, gezien door RA, JvB, EdB, L.Blokland, RvD, PM, PT, E.Wokke)

Nonnetje 1e waarneming: 17-11-01 Haven-Ballast 1 v. (NZ). Maximum: 2-12-01 Gouwzee 10 ex.
(FvG).

Brilduiker 1e waarneming: 12-1 0-01 Vijfhoek 2 ex. over (VOD). Maximum: 2-12-01 Gouwzee 350
ex. (FvG).

Middelste Zaagbek Doortrek Vijfhoek: 26-10-01 3 ex.; 28-1 0 4 ex.; 'l-1 1 1 ex.; 2-1 1 50 ex. over,

recordvoordezetelpost;3-1 1 I1 ex. over; /t-1 1 3 ex.;5-'l 1'l ex.; 10-1 1 16 ex. (VOD).

3-1 1-01 lJmeer 6 ex. t.p. (VOD).

Grote Zaagbek I e waarneming: 1 -1 1 -01 Vijfhoek 1 v. over (VOD). Verder gezien: Haven-Ballast,

Westpoort; Westgaarde en Waterland (NZ, JvB, PT, EdB, FvG).

Pillstaart 'le waarneming: 4-10-01 Vijfhoek 27 ex. (VOD). Maximum: 601 ex. op 28-10 over de
VUfhoek (VOD).

Zomertaling Laatexemplaar:17-"11, '18-1 1-01 Houtrakkerbeemden-oost'l m.eclipst.p.(RvD,PM,
M.Robb).

Wintertaling 25-1 1-01 lJdoorn 250 ex. (FvG). 1+12-01 ZO-hoek Ouderkerkerplas 1 50 ex. (EdB).

Patrijs 12-10-01 Lutkemeerpolder 9 ex. (JvB).

Parelduiker 14-1 'l-01 Vijfhoek I ex. langsvliegend - nieuwe soort voor de Vijfhoek - (VOD).

Dodaars 27-10-cí Haven-Ballast '16 ex. (NZ).

Roodhalsfuut 6-10-01 Vijfhoek 1 ex. t.p. (Nz). 10-10 'l ex. t.p., later op naar NO (VoD).
'14-l 1-01 Vijfhoek 1 ex. neer (VOD).

Kuifduiker 5-10, 7-10-01 lJsselmeert.h.v. Kinselmeer'l ex. (NZ).

Geoorde Fuut 7-10-01 lJmeerÀallastbos 1 ex. (NZ). 13-10,20-10-01 Haven-Ballastresp. 1 en 3 ex.
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(NZ). 18-1 l-01 Vijfhoek'l ex. (NZ). 4-11,25-11,2-12-01 WaterlandseZeedijk 1 ex. in ljsselmeer(FvG,
JLK, NZ). 24-1 1-01 Gouwzee 1 ex. (NZ).

Roerdomp Bretten-Groote Braak: 1 1 -10-Ol 1 ex. over Boezemkanaal naar Boezemgebied (PM), 16-
10, 17-10-01 1 ex. t.p. WL, PM).

Diemen: 12-10, 2l-10-01 Vijfhoek I ex. over (VOD). 2-12-01 Haven-Ballast 1 ex. (NZ).

Waterland: 2-12-01 Barnegat 1 ex. (FvG).

Kwak 30-10-01 Ringvaart Watergraafsmeer bij Flevopark 1 ex. (David Tempelman).
Kleine Zilverreiger 5-10, 12-10-01 Vijfhoek 1 ex. over (FV, OW, VOD). t8-tO-Ol Asd.Bos,
Schinkelbos 1 ex. t.p. (PM).

Grote Zllverreiger 5-10-01 Vijfhoek 2 ex. over (FV, OW. 6-10-01 Overdiemerpolder 'l ex.
foer. (WvdW). 7-10-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 27-10-01 Bloemendalergouw 2 ex. (NZ), 28-10
hetzelfde duo (?) Blijkmeer (NZ). 3-1 1-01 Vijfhoek 3 ex. ZO (FvG). 29-12-01 Landsmeerderveld 1

ex. (NZ).

Blauwe Reiger 7-12-01 eerste controle kolonie Sloterpark: >5 nesten bezet met baltsende mannen.
Op 1 nest in dennen Allendelaan een paar a//opreenrhg - wedezijds verenpoetsen - (PM).

Ooievaar 28-10-01 1 ex. hangend boven Waterland, gezien vanaf de Vijfhoek (VOD). Rond Kerst 1

ex. in de Middelpolder onder Amstelveen (A.Groenveld via AVN).
lepelaar 1 3-1 0-01 VijÍhoek 3 ex, over (FvG, VOD). 28-t O-01 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZ).

Bruine KiekendieÍ Vijfhoek doortrek: 5-10 1 ex.; 6-10 1 ex.; 12-10 2 ex.; 1 3-10 1 ex.; tLjl 22
ex.! !; 24-10 1 ex.; 28-10 2 ex.; en een late: 23-12 1 ex.(VOD).
Waterland:4-1 1-01 Uitdam 1 ex. (JLK).

Spaarnwoude: 5-10-01 omg. Spaarnwouderplas 2 ex., w.o. 1 m. subad., Z (PM). 10-10-01 tnlaagpolder
1 m. ad. en 1 v. Z-ZW (PM). 14-10-01 Ringweg Zeelandia 2 ex. over (PM).

Blauwe Kiekendief Spaarnwoude: 5-'10-01 lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden 1 juv. jagend
(PM). 13-10, 19-10, 18-1 1,13-12,15-12, 17-12,18-12-01 Houtrakkerbeemden-west en
lnlaagpolder 1 v. (JvB. RvD, PM, PT).

10-10, 6-1 1-01 Vereenigde Binnenpolder en Houtrakkerhoek 1 v. jagend (PM).

Haarlemmermeer: 20-10-01 Vijfhuizen 1 m. ad. (E.Wokke). 27-'t1-O1 Schiphol, Vijfde Baan 1 v.
jagend 14.35u. (PM).

Osdorp: 7-1241 Lutkemeerpolder 1 v. jagend (JvB).

Waterland: '19-10-01 Rijperweg 1 v. (NZ), 16-1 1-01 Rijperweg'l v. (EdB).

Vijfhoek, Diemen (meest doortrek, behalve I ex. op l6-10): 7-10 3 ex. (NZ). t2-lO 3 ex. (VOD). 13-
10 1 v. (VOD, FvG); 14-10 2 ex.1e kj .; 16-tO 1 ex. op slaapplaats, I ex. over; 17-10 4 ex.; t8-10 2

ex.; 20-103v.; 21-102ex;24-10 1ex.; 26-101ex.; 28-10't ex.;30-10 Iex,'tekj.; t-t11v./1e
kl.;2-11 2 ex,v.llekj.; 3-11 1 v.; 16-11 1 ex. (VOD).

Havik t g-t 'l-01 Houtrakpolder bij Houtrakkeóeemden-west 1 v. ad.; zij probeerde een Bergeend te
slaan. Beide vogels gingen neer achter het riet van de HRB, ten O van het Westhoffbos (PM). Helaas
kon ik het vervolg niet zien. ln Flevoland zag ik echter in september 1999 een Havik een Bergeend
slaan en opeten. Verder op veel plaatsen in de regio waargenomen. Blijf waarnemingen insturen, voor-
al als ze op broedgevallen duiden of als er interessante gedragingen gezien zijn.
Boomvalk Vijfhoek/lJburg: 5-10 'l ex. over en 1 t.p.; 6-10 2 ex. t.p.; 20-10 't ex. ZZW (VOD).

Smelleken 12-1G01 Vijfhoek 2 ex. over, 14-10 6 ex.! over, w.o. 1 m. ad. (VOD). 15-tGO1 Uitdam,
dijk 1 ex. Z over zee (GvD). 1GlG01 Vijfhoek I ex. over (VOD). 1&1G01 Spui, Asd. Centrum 1 ex. hoog
2W8.45u.(RVl).2G1G01 Vijfhoek2ex.over,2-1 1 'l ex.over(VOD). 11-11,17-11-01 Broekermeerdijk,
Watergang 1 ex. (RVs). 25-12-01 lnlaagpolder 1 ex. (RvD).
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Slechtvalk Vanaf de zomer 1 p. t.p. op en rond de PEN-centrale te
Diemen (o.m. GvD, FV, WvdW). 14-10-01 Vijfhoek, behalve het m. t.p.,
tevens 1 m. over (VOD). ln oktober veelal of uitsluitend het mannetje waar-
genomen (VOO1. 9O 20-10 was hier een ongeringd ad. m. t.p. (VOD). 30-1 0-

01 Vijfhoek 1 m. Z (VOD). 14-11-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Centrale Hemweg: 19-10-01 1 v. ad. (rui P8: wrsch. overwinteraar) t.p. wes-

telijke pijp (Jan van Dijk, Peter van Geneijgen, Onno Wildschul).27-11-01 1

ex. van Centrale naar lichtmast middenberm A10 (H.van der Brugge).

Spaarnwoude: steeds I v. ad. t.p. in de masten 19 t/m 21 of in het weiland

,r* ?r.,n.to]JE oKïo13Ír rlm »*tr.r*z** 2A0"1 waarnemingen

ad. vr.
01-12-200r lnlaagpolder

lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden-west (JvB, RvD, PM, PT, EW. 10-10-01

behalve v. ad. lnlaagpolder, tevens I m. ad. kort t.p. Spaarnwouderplas en I m. ZW Batterij, Halfweg
(PM). Op 18-l 1-01 vloog een 2e wijf,e naar O-NO om 13.35u., terwijl de vaíe valk in mast 21 zat
(PM). Op 1 5-1 2-01 sloeg het vaste wijfje van de masten 19-21 een Zwarte Kraai, die zo onventandig
was geweest bij de valk in mast plaats te nemen (RvD, PM; later prooiresten gevonden, E\M.

22-11-01 Batterffipaarnwouderveen 1 m. juv. NO-O 12.00u. (PM).

Osdorper Polders: vanaf 30-10-01 tot zeker in februari Osdorper Binnenpolder 1 v. ad. t.p. (PM, BMK,

PI, RvD). Deze vogel was niet bij elk bezoek t.p., werd zelfs tot weken achtereen niet gezien.

Haarlemmermeer: Gehele periode bij Vijfhuizen in masten 82183 1 v. ad. t.p., in dec. werden hier een

adulte man en een dito vrouw gezien. (EW, RvD, PM). Bij HooÍddorp 1 m. t.p. mast 60 op 28-9-2001 (

EW.
Waterland: 4-1 1-01 Holploot I ex. jagend (JLK). 4-1 1-01 Peereboom 1 ex. ad. t.p. (JLK). 19-1 1-01

Varkensland, Weersloot 2 ex. ad. (wrsch. m.v.) samenwerkend in spectaculaire jacht op Gaai. Deze

werd geslagen en geplukt (Rvs).

Amstelveen: 1 -12-01 Uilenstede I 3.00u-1 3.20u. 1 ex. rondvliegend tussen flas (PhD).

Aalsmeer: vanaÍ 12-9-01 tot in 2002 1 ex. pleisterend op watertoren (pers. med. Klaas Eigenhuis, ook
via RVI).

ZO-deel regio: 30-1 2-01 Gein- en Gaasperpolder, mast 124 1 v. t.p. (RvD).

Waterral De gehele periode overal in het buitengebied waargenomen op plaatsen met riet. Bebouwde

kom: 9-l 1, 16-11-01 F. Bastiaansestraat, Slotermeer I ex. zich poetsend in rietkraagje sloot (PM).

KIuut 5-1 1-01 Houtrakkeöeemden-west 1 ex. even t.p. (PM).

Scholekster 12-10, 16-10-01 Vrjfhoek resp. 3 ex. en 4 ex. t.p. en op 28-10 en '10-1 1-01 resp. 2 en

1 ex. over (VOD). 3-1 1 , 5-1 'l-01 lJburg 3 ex. t.p. (VOD). 12-1 1 tlm 25-11-01 lnlaagpolder,

Spaarnwoude 1 ex. winter t.p. (PM, L.Blokland, Hans Schuurman).

Bontbekplevier 5-10, 6-10-0I lJburg resp. 1'l ex. en 1 ex. t.p. (VoD). 7-10-01 Vijfhoek 14 ex. over
(voD).

Goudplevier Gehele periode zeer talrijk Haarlemmermeer omg. Schiphol en in wisselend aantal in

Spaarnwoude (PM). ln Waterland: 27-10-01 Rijperweg 500 ex. (NZ). l6-l 1 -01 Rijperweg 90 ex. (EdB).

15-12-01 Poppendammergouw 11 ex. (NZ).

Zilverplevier 5-10 Um 4-1 1-01 lJburg aanv. meest 2, later steeds 1 ex. t.p. (VOD, NZ). 6-10 Vijfhoek
1 ex. over (VOD). 10-10-01 gehoord Vijfhoek (VOD).

Kievit lJdoorn op 25-1 1 800 ex. en op 2-12-01 1000 ex. (FvG).

Drieteenstrandlopert-11-01 lJburg 1 ex. t.p. (voD).

KleineStrandloper 5-10-0'l lJburg4ex.t.p.(FV,oW).13-ï0-0lVijfhoek2ex.over(VoD).21-10-
0'l lJdoorn 2 ex. (NZ).
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Bonte Strandloper Vijfhoek: 4-10 tlm l4-1 1-01

geregeld doortrek (1-6 ex.), maar op 30-10-01 56

ex.! (VOD). lJburg: 4-10 Vm 4-1 1-01 2-5 ex. t.p.
(voD).

lJdoorn: 21-10-01 24 ex. (NZ). Waterland: 16-1 1-01

Rijperweg 3 ex. (EdB).

Elders: 5-1 1-01 Osdorper Binnenpolder 1 ex. rond-

vliegend met Watesnippen (PM). 16-11 ,21-11 , 19-
12,25-1241 lnlaagpolder, Spaarnwoude max. 1I
ex. (RvD. PM).

Kemphaan Diemen: 17-10-01 Vijfhoek 1ex.;24-
1 0 8 ex. over; 3-'l I 16 ex. (l -2 v.) over (VOD). 26-

12-01 Overdiemerpolder 3 l ex. (NZ).

Waterland: 16-11, 14-12-01 Rijperweg 4 ex. (EdB).

23-12-01 Bloemendalergouw 5 ex. Z (NZ).

Spaarnwoude, steeds in de lnlaagpolder (JvB, PM):

16-1 1 1 m. l.p.;7-12 4 manne§es t.p.; 16-12 4 ex.

l.p.;'17-12 4 ex. t.p.; 20-12'16 ex.; op 23-12-01 zat

er 1 m. in de Houtrakpolder, omg.

Houtrakkerbeemden-west en de rest vlakbij (15 ex.

(2 v.)) in de lnlaagpolder.

Osdorp: l9-1 1-01 Osdorper Binnenpolder I m. t.p.
(PM).

Watersnip Opvallende plek: 25-1 1-01

Transvaalkade 1 ex. (AJ). 23-12-01 Czaar Peteóuurt
I verzwaK ex. (JLK). Overigens veel gezien in alle

buitengebieden.
Bokie 6-10-01 Haven-Ballast'l ex. (NZ). 3-12-01
Asd.Bos, Oeverland N.Meer 'l ex. (Peter Mol).

Houtsnip 20-10-01 Pondensingel, De Aker,

Osdorp 1 ex. t.p. (P.de Droog, med. JvB). 2-'l 1-01

Hillegomstraat 1 ex. opgestoten in tuin (M.Schroth,

via R.Mek). 14-1 1-01 Osdorper Bovenpolder 1 ex.

(fD. 1 8-1 1 -01 achter Anna's Hoeve 1 ex. (AJ). 1 3-
12-01 A10 t.h.v. de RAI 'l ex. over de weg (EdB). 23-
'12-01 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Grutto 1-1 1-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Wulp 25-'12-01 Rijperweg 40 ex. (EdB).

lnlaagpolder gehele periode max. 11 ex. t.p. (velen).

Rosse Grutto 14-1 1-01 Vijfhoek I ex. over
(voD).

Zwarte Ruiter 13-10-01 Vijfhoek 1 ex. over
(VOD). 19-10-01 Vereenigde Binnenpolder en

Uiterdijken 1 ex. NO (PM). 28-10-01
Houtrakkeöeemden-west 1'l ex. t,p. (RvD, PM). 2-

1 1-01 lnlaagpolder 1 1 ex. (PT), 1 6-1 1 I ex. winter

E

o
É
F

-
9
I
E
É
2
E
I
z
E-

z
c

3
.s9

Rosse GÍutto in winterkleed

§a.

Grutto in winterkleed

?1r
ngGnwaàrnemDe Gierzwaluw iaargang 40 nr 1, april 2oo2 25



,94 ?i.xtoDE o(rfiB(8 í/M pff(Mrf R 2*§1 w.srncmlngcn

t.p. (PM), 18-11 7 ex. (FÍ).

Tureluur 11-11-01 Houtrakkerbeemden-oost2 ex. even neer(HansSchuurman, PM).17-12-01
lnlaagpolder 1 ex. t.p., 20-12 2 ex. t.p. (PM).

Groenpootruiter Vijfhoek, doortrek: 3-10-01 1 ex., 5-10 1 ex., 6-10 3 ex., 10-10 1 ex. en 13-10 1

ex. (VOD).

Witgatje Vijfhoek: 6-10 1 ex. over, 12-10 5 ex. over en 1 t.p. (VOD).

Spaarnwoude: 19- 10 ím 17-12-01 aanwezig in lnlaagpolder, met maximum 5 ex. op 1 7-12 (JvB, PM).

20-1 1 -01 De Es van Sparenwou, Vereenigde Binnenpolder 1 ex. op naar NW (PM).

Osdorper Polders: 1 2-1 0-01 vanaf deze datum gehele periode in de
Lutkemeerpolder max. 2 ex. (JvB). '19-12-0'l Osdorper Bovenpolder 1 ex.
(PT).

Elders: '14-12-01 Ouderkerkerplas 1 ex. (JvB). 15-12-01 Noorder lJplas 1 ex.
(NZ). 30-12-01 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Bosruiter 13-10-0't Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Oeverloper Vijfhoek, doortrek: 7-10-01 1 ex., 14-10 1 ex. (VOD).

4-1 1-01 lJburg 1 ex. t.p. (VOD). 10-1 1{1 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Dwergmeeuw Vijfhoek doortrek: 6-10-01 34 ex.; l2-10 19 ex.; 13-10
53 ex.; 121-'10 13 ex.; 21-'10 7 ex.:22-1034ex.:2$1037 ex;27-1037 ex.;

28-10 33 ex.; 30-10 13 ex.; l-1 1 6 ex.; 'l 'l-'l 1 1 ex.; 13-1 'l 1 ex.; 14-1 1 1 Steenuil
ex. (VOD). 25-11-20«, Bullewijk

Vorkstaartmeeuw 2l-10-01 Vijfhoek 1 ex. le kj. over (F.Visbeen en W.
van der Waal, 1e waarn. voor Asd.).

Kokmeeuw 28-'10-01 Vijfhoek 1253 ex. over (VOD). 16-1 1-01 Rijperweg I leucistisch ex. (EdB).

Pontische Meeuw lJburg ter plaatse: t0-10 Um 30-10-01 lJburg max. 4 ex. ad., 1 ex. 1e kj. t.p. en

soms1ex.2ekj.t.p.; 4-1 l3ex.ad.en'l ex. l.winter; 5-1 12ex.ad.; 11-1 11ex.;14-1 I lex.ad.; 16-
1 1 1 ex. ad.;20-11 1 ex. ad.; 21-'l'l 'l ex. ad. (VOD).

Vijfhoek, doortrek: 2-1 1 1 ex. subad.; 4-1 1 1 ex. (VOD).

Westpoort, Bretten: 11-1241 Boezemkanaal Rijnland bij Halfirueg 1 ex.ad. t.p. 13.30u. (PM).

Geelpootmeeuw 4-10-01 lJburg 1 ex. le kj. t.p. (GvD). Vijfhoek, doortrek: 13-10-01 I ex., 14-10
2 ex. 1e $., 22-10 I ex., 30-'10 1 ex. 1e kj. (VOD).

Visdief 6-10-01 Vijfhoek 'l ex. over (VOD). 6-10 Diemezeedijk 6 ex. 1e kj. t.p. (RS).

ZwarteStern 6-10-01 Diemezeedijk 1 ex. (RS).

Halsbandparkiet Op 26-1 1-01 700 ex. Noordzijde, Slotermeer; in dec. geregeld 650-700 ex.

geteld (BMK).

Steenuil 2-12-0'l Ronde Hoep ÀÀ/-deel 2 ex. m.v. t.p. (RvD). 30-12-01 Gein- en Gaasperpolder 1 ex.

t.p. (RvD).

Bosui! 16-1 1-01 VU-terrein, omg. voorm. Hortus 1 ex. t.p. fidN via AVN).

Ransuil 12-10,20-'10,27-1041WC Tuinwijck, Schellingwoude resp. 3,4 en 6 ex. t.p. (JLK). 2l-10,
1 6-1 1 -01 Flevopark 4 ex. op roestplaats (JLK, JV). 1 8-1 1, 1 5-1 2-01 Noorderbegraafplaats resp. 3 en 5
ex. op roestplaats (IdN via AVN).

Velduil 20-10-01 Vijfhoek 1 ex. over(VOD).
lJsvogel 3-'10 Vm ut-l'l-0'l Vijfhoek 1-2 ex. t.p. (VOD). 6-10-0I Diemezeedijk I ex. (RS). 7-1041 2

ex. Ballastbos (NZ). 1 6-10-01 Broekermeerdijk, Watergang 1 ex. (RVs). 2+11 , 15-12-Ol Vliegenbos 1

ex (NZ). 1 5-12{'l Noorder lJplas Í ex. (NZ). 23-12-01 Nopeind, Zunderdorp 'l ex. (RVs).
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29-9-01 Brettenpad 1 ex. OvD), Boezemgemaal Halfweg 1 ex. (IvD). 5-10-01 Noorderbos,
Spaarnwoude 1 ex. (BMK). 16-10-01 Vereenigde Binnenpolder, Spaarnwoude 1 ex. t.p. (PM). 17-1 1-01

Sluiseiland Halfweg 1 ex. (RvD, PM). 14-10-01 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (BMK), 2-1 1-01 Ma
Braunpad gehoord (PM). 16-1 1-01 Westgaarde 1 ex. (JvB). 7-1241 Sloterpark, Het Ruige Riet 1 ex.

zonnend (BMK). 8-1 0, 1 1-10, 12-10-01 Groenelaan 2, Amstelveen 'l ex. (RVs). 16-1 1-0'l Asd.Bos,

omg. rest. De Veranda 1 ex. (TdN via AVN).

15-10-01 WC Nieuwe Levenskracht, Watergtaafsmeer 1 ex. ([.Ja'nsen). 21-10-01 Frankendael 1 m.
(JV),31-101ex.(AJ).2-11,22-11-01 VonLiebigpad,WatergraafsmeerI ex.(AJ). 16-1 1-01 Flevopark

1 ex. (JLK).

18-10, '18-1 1-01 Ouderkerkplas 1 ex. (Rutger van Ouwerkerk, P.Mol) 30-12-01 Gaaspezoom 1 ex.
(RvD).

Groene Specht 14-10 'l ex.. Osdorper Binnenpolder(BMK), 16-1 1-01 Ma Braunpad 16.55u. 1 ex.
van Sportpark Ookmeer naar WC Tigeno (PM). 1 5-12-01 Sportpark Spieringhorn I ex. (IvD). 27-12-01
Jaagpad, Schinkel, 1 ex. t.p. populier (J.H. van Oen via AVN). Omstreek 1zt-1 1 en op 16-1 1{'l werd
een ex. waargenomen in het Flevopark (JLK, Ruud Terlaare via AVN).

Veldleeuwerik 6-10, '14-10, 2-l't-01 Vijfhoek resp. 65, 1569 en 332 ex. over (VOD). 3O-12-01
Diemezeedijk 110 ex. (NZ). 25-1241 Afrikahaven ca. 100 ex. (EdB).

Boomleeuwerik Vijfhoek, doortrek: 14-10-01 1 ex.,20-102 ex., 10-'t 1 1 ex. (VOD, FvG).

Strandleeuwerik 21-10-01 Vijfhoek 4 ex. over (VOD).

Boerenzwaluw 10-10-01 Vijfhoek 2 ex. over (GvD. FvG, WvdW). 12-10-01 Landsmeerderveld 2 ex.
(NZ). 12-10-01 Tuinwijck 1 ex. (JLK). Laatste melding:24-.1041 Broekermeerdijk, Watergang 1 ex. W
(RVr.

Oeverpieper Vrjfhoek, doortrek: 6-10 2 ex.; 13-10-OI 1 ex.; 14-10 1 ex.; 16-t0 1 ex.; 17-10 1 ex.;
22-10 1ex.;24-'10 1ex.;1-1 1 1 ex.; 2-113ex.;3-1 1 1ex.; 15-1 1 'l ex.(VOD).
Elders: 15-10-0'l Dijk Marken'l-2 ex. t.p. (GvD).

Waterpiepe|te waarneming: 4-10{1 Houtrakkerhoek, Spaarnwoude 1 ex. (PM). Nadien overal in
het buitengebied waargenomen, met maximaal ca. 50 ex. op 30-10 en 1-1 1-01 T.Schreursweg in
akker(PM), en 31-12 Spaarnwouderveen (Fl).

Graspieperl3-10-01 Vijfhoek 863 ex. over (VOD). 28-10-01 Cruquiuskade voorm. Ns-terrein 25 ex.
(D.Brijs via AVN).

Grote Gele Kwikstaart le waarneming: 3-10-01 Vijfhoek 't ex. doortrekkend (VOD). Nadien overal
in de stad en omgeving waargenomen, ter plaatse, op slaap- of op doortrek. Ruud Ahenburg
bereiDavid Tempelman hierover een artikel voor.
Witte Kwikstaart Decemberwaarnemingen: 5-ï2 in akker >10 ex. t.p. T.Schreursweg (RvD, PM).

26-12-01 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Rouwkwikstaarl25-11-01 Spaarnwoude, lnlaagpolder omg. Gemaal '1879 1 m. ad. winter t.p.
13.00u. (L.Blokland, PM en H. Schuurman).
Gekraagde Roodstaart 14-10-01 Broekzijdse Polder 1 ex. achter boerderij (WS).

Zwarte Roodstaart 13-10-01 Maxis, Diemen 2 v. (NZ).

Roodborsttapuit 6-10-01 De Munt, Waterland 1 ex. (NZ).l3-'10-01 Noordzeeweg, praxis 1 ex.

OvD). 16-10-01 bunkers Vijfhoek 1 m. winter t.p. (WvdlV).I8-10-01 Spaarnwouderveen ten minste 1

ex. t.p, (PM). 18-10-01 Spaarnwoude, Lievelden 2 ex. - 1m. (PM). 19-10-01 Waterland ca. 1200m.
OZO van Zuiderwoude 1 ex. t.p, (GvD). 4-1 1 -01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 1 5-1 1-01

Spaarnwouderveen 1 ex. t.p. (PM). 18-1 l-01 Haven-Ballast 1 ex. (NZ).

Paapje 5-10-01 Spaarnwouderveen 1 ex. t.p. (PM), 5-lO-Ol Bretten-Groote Braak 1 ex. t.p. (PM). 7-
10-01 Haven-Ballast 2 ex. (NZ). 14-10-01 dijk Ballastbos 1 ex. (NZ).
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Tapuit 29-9-01 Australiëhaven Mobil 'l ex. (IvD). 5-1 0, 6-10. 1O-10, 14-1 O-01 tnlaagpolder op de eer-
ste datum 3 ex. t.p., op de overige I ex. (PM). t 3-1 0-01 Waterlandse Zeedijk I ex. (M. t 3-10-01
Noordzeeweg (Praxis) 2 ex. (l'vD). 20-10-01 Overdiemerpolder 1 ex. (NZ).

Beflijster 21-10-01 Vijfhoek 1 v. invallend, 1 ex. over (voD). 27-t o-01 Vijfhoek 1 ex. over (VoD).
3-1 l-01 nog een laat exemplaàr: Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Kramsvogel 14-'10-01 Vijfhoek 9 ex. over (VOD).

Grote Lijster Vijfhoek, doortrek: 5-10 3 ex.; t2-10 1 ex.; 13-10 2 ex.; 14-10 7 ex.; 20-.l0 3 ex.;
2+10 1 ex.;27-10 2 ex.; 11-1 t 2 ex.(VOD). 13-10-01 UNA-centrale 2 ex. (NZ).

19-10, 21-10-01 Lutkemeerpolder resp. 1 ex. t.p. en 2 ex. over naarZ(JvB). I 1-1 1-01 Voorm.
Vlindertuin Amstelpark 'l ex. (EdB).

Zwartkop 20-10-01 Vijfhoek 1 ex. t.p. (voD), 28-1 1 -01 Nic. de Roevemtraat 1 v. in tuin (FvG).

Tiiftjaf 14-10-01 Brettenpad 1 ex. roepend ovD). 24-10-01 Vrjfhoek 2 ex. over (VoD). 18-t 1-01
Vijfhoek 1 ex. (NZ). 2-12-01 Sarphatistraat 1 ex. roepend (lman Keuchenius via AVN).
Siberische Tjiftjaf 8-12-01 Flevopark 1 ex. t.p. (EdB, Ricardo van DÍk): zeer lichtgrijze (bovendelen)
tjiftjaf, met zeer donkere poten en snavel, een duidelijk zichtbaar, wat lichter vleugelstreepje; geen
geluid.

Vuurgoudhaantie t2-10-01 Frankendael 2 ex. (AJ).18-10-01 Asd.Bos, Koenenkade Middelste Bos
1ex.t.p. 14.40u. (PM). 19-10-01 Mauritskade61 1ex.(RA). 17-11-01 CampingUitdam t ex.(FV,
WvdW). 19-1 1-01 hoek EgidiusstraatÀ/Vachterliedplantsoen 2 ex. (RA).

Bonte Vliegenvanger 1 2-10-01 Westgaarde 1 ex. t.p. (JvB).

Baardmannetje Brettenzone: 5-10, '12-10, 14-10,.l6-lo-01 Bretten-Groote Braak gehoord (pM),
17-10-01 58 ex. t.p. WL). 13-10-01 Boezemgemaal Halfweg 4 ex. (ÍvD).
spaarnwoude: 1 5-1 'l-01 spaarnwouderveen gehoord (PM). 1 7-1 1 -01 Houtrakkerbeemden-west
gehoord (RvD, PM).

Diemen: 7-10-01 Overdiemerpolder 6 ex. (NZ). Vijfhoek: doortrek van t2-10 Um 26-10-01 '126 ex.,

met op 13-10 66 ex. (VOD).

Flevopark e.o.: 13-10-01 Nieuwe Diep 18 ex. in rietkraag (WvOW).

Waterland: 2-12,26-12-01 Barnegat resp. 4 ex. gezien (FvG) en diverse gehoord (EdB).

Staartmees 29-10-01 Brettenzone 2 witkoppige in groep van 1 5 (RA). 3-1 t-01 Vijfhoek 2 witkop-
pige ex. tussen gewone (VOD), Staartmezen met witte koppen behoren niet altÍd tot de ondercoort
caudatus. Sterker nog, ze behoren meestal tot europaeus. De vorm europaeus zou volgens Harrap en
Quinn (1996) een veaameling min of meer stabiele hybride-populaties tussen de caudatus-groep en de
alpinuslglaucogulans-groepen kunnen vertegenwoordigen. De tekening en de kleur van hetveren-
kleed, met name van de kop, is nl. erg variabel. Als een hele groep uit witkoppen bestaat, is het waar-
schijnlijker dat ze tot de nominaat-vorm behoren, dan wanneer het enkelingen betreft in gezelschap
van "gewone" Staartmezen.

Glanskop 20-1 1-01 Vijfhoek 1 ex. t.p. (VOD). Dit is het eerste ex. voor de Vijfhoek. De vogel is
zowel gehoord als gezien, en positief gedetermineerd.

Matkop 10-10-01 l ex.gehoordFrankendael (AJ). t1-10, l3-tO, l3-1 1,15-12-Ol f,lw.Brettenpad
max. 3 ex. (tvD, PM). 16-10-01 Vijfhoek zeker'l t.p. (VOD).

Kuifmees 5-10-01 Vijfhoek 1 ex. t.p. (FV, OW); 1O-10 2 ex. over (GvD, FvG, wvdw). 15-11-01
Frankendael 1 ex. (EP).

Zwarte Mees 1-10-01 Kees Brijdeplantsoen, Sporenburg 1 ex. t.p. (M.Argeloo).
Vijfhoek, meest doortrek: 3-10 6 ex.; 5-10 2 ex.; 10-10 2 ex.; 12-10 6 ex.; 13-10 7 ex.; 16-10 2 ex.;
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2-'11 2 ex.;26-10-01 Vijfhoek present (VOD).

5-10 Vm 1-'12-01 Westgaarde max. 5 ex, t.p. (JvB).

1 5-10-01 Het Blauwe Hoofd, Durgerdam 2 ex. over (VOD). 21-10-01 Frankendael 1 ex. (JV).

Buidelmees 3-10-01 Vijfhoek 1 ex. over(VoD).
Boomklever 12-10-01 Vondelpark t.h.v. Emmalaan 1-2 ex. roepend (JvB). 24-10-01 Vondelpark

t.h.v. Vondelkerk 1 ex. roepend (JvB). 14-10-0'l Ballastbos2 ex. (NZ). 29-10-01 Oosterbegraafplaats

2 ex. (GvD, WvdW). 11-1 1-01 Amstelpark 2 ex. (EdB).16-11,8-12,31-12-01 in Flevopark min. 1 ex.

(EdB, JLK via AVN, WvdW). 7-1241 Sloterpark, Allendelaan 1 ex. foer. 16. 15u., bij mijn weten de

eerste waarneming op deze plaats (PM).

Roek 7-10, 14-10-01 Broekzijdse Polder resp, 8 en l4 ex. (WS). 17-10-01 A9 Afslag Amstelveen-

Oost2 ex. (EdB).2-12-01 Ransdorp 1 ex. (FvG). 14-12-Ol Artis 1 ex. t,p. (U/vdW). 14-12-0'l
Ouderkerkerplas 1 ex. over (EdB).

Bonte Kraai 21-10-01 Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan t.o. huisnr. 1'17 1 ex. t.p. (AJ. GvD).

10-1 1-01 Hornweg, Westpoort bij Mobil 'l ex. (IvD). 17-1 1-01 Poppendammergouw 1 ex. (NZ).

Keep tussen 16-10 en 2l-11-01 Vijfhoek doortrek in totaal 654 ex. met maximum van 452 ex. op
10-11 (VOD).

14-10, 21-10-01 Lutkemeerpolder resp. 1 ex. en tvveemaal 1 ex. over (JvB). 18-10-01 gehoord

Batterij Halfweg (PM). 2-11-01 Ringweg Zeelandia gehoord (PM). 20-11-01 Ma Braunpad 1 ex.Z-ZO

(PM). 24-1 1-01 Noorder lJplas 2 ex. (NZ). 25-1 1-01 Zeeburg 1 5 ex. (FvG).1-12-01 Kinsel parkeer-

plaats 5 ex. (NZ).22-12,31-12-01 Westgaarde 1 ex. (JvB). 23-12-01 Czaar Peterbuurt 1 ex. in groep

van ca. 80 Vinken (JLK via AVN). 29-12-01 Afrikahaven enkele ex. in grote groep Vinken (EdB).

Europese Kanarie 28-10-01 Vijfhoek 'l ex. laag en luidruchtig over (VOD).

Vale Woestijnvink 24-10-01 bij de Vijfhoek 1 ex. t.p. van deze, naar algemene opvatting, in

Nederland als ontsnapte kooivogel beschouwde soort (VOD).

Kneu 26-10-0'l VijÍhoek 5 ex. t.p. (VoD).

Sijs te waarneming: 13-10-01 Vijfhoek 113 ex. over (VOD). 26-10-0l Bizarre waarneming
Vijfhoek: "Sijs die een redelijk hoog overvliegende Zanglijster onderschepte en na een woeste

achtervolging tegen de grond werkte." (VOD).

barmsijs Vijfhoek. doortrek: 13-10 1 ex., 16-10 2 ex., 17-10 1 ex., 20-10 'l ex.,24-10 1 ex.,26-
10 1ex.,27-102 ex.,28-103ex.,2-l1 1ex.,5-112ex., 10-112ex., 15-1 'l 1ex.,21-11 1ex.
(voD).

Spaarnwoude: 5-1 1-01 Ringweg. Zeelandia 1 ex. O (PM).

Grote Barmsijs t Z-t 1-01 Camping Uitdam 1 ex. (WvdW, FV).18-1 1 -01 Ouderkerkerplas ca. 20

ex. t.p. (P.Mol).

Appelvink Vijfhoek,doortrek: 3-10.6-10-01 1ex.; 12-l02ex.; 13-101ex.; 14-10 1ex.; '16-10

2 ex.; 28-10 1 ex,; 2-1 1 6 ex.: 1 gÍoep van 4 ex. - grootste groep die ooit over de Vijfhoek vloog -
(VOD). 8-1 l-01 Flevopark 1 ex. rondvliegend (AJ). 20-1 1-01 Bretten-Groote Braak 2 ex. W 14.35u.
(PM),

Goudvink Vijfhoek,doortrek:17-10-01 2ex;24-10 1ex.;3-'l 12ex.;10-1 12ex.;14-112ex.
(VOD). 10-11-0'l Ballastbos 1 m., 25-1'l 5 ex. (2m.) (NZ). 2-12-01 Vijfhoek 5 ex. (2m.) (NZ). 2-12-01

Flevopark I ex. (NZ). 18-12-01 zuidkant Gaasperplaspark 1 m.en 7 v. (Frans van Alst).

Kruisbek 5-10, 6-10, 10-10-01 Vijfhoek resp. 3 ex., 5 ex. en '12 ex. over (VoD)

12-10-01 WC Tuinwijck, Schellingwoude 3 ex. over (JLK).

lJsgorc 10-10-01 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 13-10-01 Vijfhoek 1 ex. (Ricardo van Dijk, med. EdB).

15-10-01 DijkMarkenlex.Z(GvD).21-10-0lVijfhoeklex.over2-111ex.over(VOD).
sneeuwgors 14-10-01 Vijfhoek 2 ex. over (voD). 22-10-01 lJburg 1 ex. t.p. (wvdw). 28-10-01

Vijfhoek 5 ex. over (VOD). 15-12-01 Australiëhaven 1 v. (TvD).
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Andere
diersoorten

KleineVuurvlinder 12-10-0'l Vijfhoek 1 ex. (voD).

Distelvlinder 12-1041 Vijfhoek'l ex. (VoD).

Atalanta 1-1 1-0t Spaarnwoude 'l ex. zonnend (BMK).

Bont Zandoogie 7-10-01 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Dwergvleermuis 4-10-01 Prof. Meijerslaan

Amstelveen 1 ex. (EdB).

vos 21-10-01 Vijfhoek 1 ex. (NZ).

Eekhoorn 11-1 1-01 Amstelpark i ex. in

Rhododendrontuin en 1 ex. in voorm. vlindertuin (EdB).

Aanvullingen en verheteringen vorige periode(n)
Krooneend 2-7-01 vijfhoek Haven Ballast 1 v. met 2

pulli (257o grootte), die voorspoedig opgroeiden (VOD).

Pijlstaart Vijfhoek, langstrekkend: 17-8-01 10 ex.;21-
8 6 ex.; 29-8 17 ex.; 30-8'10 ex. (VOD).

Dodaars Vijfhoek. t^p:26-7-01 2 ad. w.v. 1 met voer;

28-7 1 ex. ad. met pullus op de rug; 2-B 1 ad. met 2 pulli;

24-82 ad. met 2 pulli, die voorspoedig opgroeiden
(voD).
Kwak VijÍhoek: 23-6-01 1 ex. (sub-?)ad.;24-6 1 ex.

ad. en 'l ex. 2e kj. uit NW naar Strekdam Ballast, mog.

verder (VOD),

Purperreiger VijÍhoek: 5-8-01 1 ex. ad. naast zomer-

telpost Haven Ballast;22-B 1 ex. 1e kj. t.p.;25-9 1 ex.

1e kj. foer. berm UNA-Centrale (VOD).

Wespendief 17-7-01 Vrjfhoek, Haven Ballast 1 ex

.ad., rafelige staart, 's avonds naar ZO (VOD).

Waterral 26-7-01 vanaÍ deze datum: VijÍhoek plasje

opslag Ballast ten minste 1 ex. t.p. kiepend (VOD).

Rosse Grutto 24-7-ol Vijfhoek 1 ex. ZW (VoD).

Dwergmeeuw 18-8-01 Vijfhoek 2 ex. 1. kj. in de

ochtend naar O (VOD).

Rouwkwikstaart Op 20-'l-2002 onwing ik bericht

van Ruud Vlek over een door F.Visbeen in Waterland-

Oost waargenomen mogelijk broedpaar (gemengd met
Witte Kwik). De foto's zouden echter aangeven dat het

hier gaat om twee mannetjes. Wellicht zien we komend

voorjaar Roze Kwikstaarten in Waterland?

Tuinfluiter 25-9-01 vijíhoek 1 ex. t.p. (VOD).

Buidelmees 2-7{1 VrjÍhoek 1 ex. met nest (Marten

Schmit, med. VOD).

MET DANK AAN:
INZENDERS AMSTERDAMS VOGELNET
(AVN), RUUD ALTENBURG (RA), JAN VAN
BLANKEN (JVB), ELLEN DE BRUIN (EDB),

PHILIPP DERKS (PHD), RONALD VAN DIJK
(RVD), TEUN VAN DUK (TVD), GUUS VAN

DUIN (GVD), FRANK VAN GROEN (TVG),

AUKE,]ANSEN (AJ), BERÏ EN MIENEKE

KAMP (BMK), JIP LOUWE KOOUMANS

UtK), WIL LEURS (WL), PAUL J, MARCUS
(PM), THEO DE NIJS (TDN), WILL SCHEP
(WS), ROB SJOUKEN (RS), PAUL IAK (PT),

JIKKE VELTMAN (JV), FRANK VISBEEN (FV),

RUUD VLEK (RVL), RENÉ VoS (RVS),

WLLEM VAN DER WAAL (WVDW), ONNO

WiLDSCHUT (OW), ERIK WOKKE (EW),

VOGELOVERLEG DIEMEN (VOD. I,E. GVD,
RS, FV EN WVDW, BU GELEGENHEID AAN-
GEVULD MET: FRANK VAN GROEN, LYDIA
HAAFKENS, FRANS PARMENTIER. RUUD
VLEK, CAÏHY WIERSEMA, ONNO
WLDSCHUT EN THUS DE ZEEUW, NIRK
ZULMANS (NZ) EN VERDER ALLE ANDERE
INZENDERS EN WAARNEMERS DIE HIER

NIET MET NAME GENOEMD ZUN,

Reacties:

Paul J. Marcus
A.J. Krophollerstraat 23
1064 DB Amsterdam
020 - 61 59034
Aanraad. Marcus@1 2 move.nl

De uiterste inzenddatum voor de
waarnemingen van januari t/m
maart 2002 is Í7 april a.s.
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