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Komende activiteiten

Voor excursies gelden de volgende regels (tenzij anders vermeld): Vezamelen op het Stadionplein
tussen de twee FEBO's, Vertrek om 8 uur precies, Zorg zelf voor eten, drinken en evt. regenkleding,
Meld je vooraf aan bij Jip Louwe Kooijmans: 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl

Voor de lezingen en de inventarisatieavond geldt: Nivonhuis, Polderweg 94, Amsterdam (vlakbij de
Middenweg / tramhjn 9) 20.00u tot ongeveer 22.00u (vanaf 19.30u is er koffielthee). De toegang is
gratis. Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker, 020-6933140, edial.d@12move.nl.

Zo Í8 augusffi:l Rondje Noord-Holland
auto-excursie Rond deze tijd van hetjaar verblijven
veel watervogels op de ondergelopen bollenvelden.
Tussen de grote groepen doortrekkers worden ieder

'ffI;:i,1ï:ï:::rns 
en stertropers sezien we raten

Di 17 septemben Vogelcafé! Vanaf 20.00u is
iedereen welkom in caÍé "De Doelen" op de Klove-
niersburgwal nr. 125 om vakantie, waarnemingen in
de regio of daarbuiten, e.a. zaken te bespreken.

Zo 29 septemb€n Camperduin of Maas-
vlakte àuto-excursie Afhankelijk van het weer en
de vogels kiezen we op het laatste moment ons reis-
doel. Wie ooit met windstil weer in dichte mist op
Camperduin stond, begrijpt wel waarom. En tiidens
de excursie van 1 5 oktober 2000... grrrr! ! !

Di 8 oktober: Roofvogels in Flevotand:
Ton Eggenhuizen Ton's lezing gaat over zijn ring-
werk in Flevoland aan Buizerd (ook een beetje To-
renvalk, Ruigpootbuizerd en Havik), zowel bij
nestjongen als vogels in de winter. Ton werkt bij
de Vogelbescherming Nederland en is daar ver-
antwoordelij k voor het regionale beschermings-
werk. Het ringwerk aan roofuogels leverde een
schat aan interessante informatie en dia's op. Een
deel van de lezing is gericht op determinatieken-
merken. ledereen die geïnteresseerd is in het op
leeftijd en geslacht brengen van Ruigpootbui-
zerds, moet zeker komen. Ton gaat ook in op de
trends in de Buizerdpopulatie van de afgelopen
jaren (tot en met 2001), in samenhang met het
voedselaanbod en in vergelijking tot de popula-
tietrends in de rest van Nederland.

Za 2 novembelfl Vogels van de duinen,
Noord-Hollandse Vogeldag Buurthuis West-End, Lijs-
terbesstraat 1 0a, Den Helder zie p. 8

Zo 3 novembert, Starrevaart en Omgeving
auto- & wandelexcursle Ter compensatie van het ver-

lies van een paar mooie vogelgebieden legde de pro-
vincie Zuid-Holland deze plas aan. Het gebiedje is
goed te overzien vanaf een dijkje en vanuit een kijk-
hut en bovendien het gehele jaar door interessant. ln
deze tijd van het jaar zitten hier veel soorten eenden
en zwanen_

Ma 1Í novemben Sperwers i
slad lip Louwe Koo4mans Sinds
Spenarer jaarlijks met één of meer
paartjes in de binnen-
stad van Amsterdam,
in sommige jaren op
slechts 200 meter
van de Dam. Van '12 mei
2000 tot en met 1 I mei 2001 fo-
tografeerde Jip de Speruuers in
een territorium bij het Tropenmu-
seum. De plaatjes geven een totaalbeeld van de
jaarcyclus van de vogel. De broedbiologie van
stadse Sperwers wijkt in bepaalde opzichten dui-
delijk af van die van soortgenoten in buitengebie-
den. Aan de hand van dia's die gemaakt zijn bij
verschillende nesten, belicht Jip de belangrijkste
aspecten van het Sperwerleven in de binnenstad.
Daarna toont hij dia's van de afgelopen twee jaar
van andere vogels in Amsterdam, zoals de Ooie-
vaars van Frankendael.

Do 28 novèfilreiËiKennismaken met in-
ventariseren Warmíng-up voor de cursus van
volgend voorjaar. Zie voor toelichting p. 10

Zo Í5 decenltrém, Brouwersdam, auto-excur-
sre Een extra trui en warme koffie zijn in dit barre
oord geen luxe. Maar vogels zitten er altijd. Natuur-
lijk rijden we 's middags nog een rondje over de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden op zoek naar
ganzen en roofvogels. Een ideale kans om op de val-
reep je jaarlijst op te halen.

Wo 23 april - Wo 7 méiàqcE Cóbdar, voor-
jaarskamp Zie 9.9

n de binnen-
1 995 broedt de
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Verenigingsnieuws

C /'L') 1

\"J

Ellen de Bruin

Op vrijdag 22 maarl2OOZ zi)n 12 leden
aanwezig op de Algemene
Ledenvergadering.
Op de agenda staan mededelingen, jaar-

verslag, financiën en plannen voor 2002.

p1 e vergadering start met de mededeling dat

L) a, cursus Vogelherkennen is gestart op l2
maart, met 13 deelnemers.
Dit voorjaar bleek, dat de VWGA in samenwer-

king met het Havenbedrijf een Oeverzwalu-
wenwand beheert. Voor meer informatie zie el-
ders in dit blad.
De WVGA steunt de in de maak zijnde SOVON
Broedvogelatlas financieel door een vogelsoort
te sponsoren. Dit is - uiteraard - de Gierzwa-
luw.
Komend jaar nemen )os Brouwer en Peter

Scholten plaats in de kascommissie.

Theo van Lent leert de cursisten iets over veren

het digitaliseren van het zgn. levende archiefis
reeds begonnen: Hanna Hirsch voert de ring-
gegevens van Walters in.

. Alle ongeveer 40 jaargangen van De Gierzwa-

luw en KNNV-WVGA Mededelingenblad wor-
den ingebonden, op suggestie van Ruud Vlek.
De kosten worden gedragen uit de opbreng-
sten van het eeuwnummer.

. Ricardo van Dijk verzamelt voortaan de waar-
nemingen zoals gemeld op hetAmsterdams
VogelNet. Paul Marcus voegt ze toe aan de
waarnemingenrubriek.

. Anneke Klein neemt het beheer van de websi-
te over van Frans van der Veen.

d) Er zijn drie extra ingebrachte agendapun-
v ten:

. Binnen de VWGA is een aantal vacatures ont-
staan:

- Adry Streefland stopt met het standwerk.
- ]an van Blanken schrijft voortaan de litera-

tuurrubriek in De Gierz;waluw,
- Een nieuwe voorzitter is nog niet gevonden.
. Het aantal belangstellenden voor de lezingen

is af en toe bedroevend laag. We proberen
voortaan meer publiciteit te geven door ook
in bladen van andere natuurverenigingen te
adverteren.

z
f

ó
z

ö
o

Nadat Hanna Hirsch is verkozen als be-
stuurslid, presenteert het bestuur de plan-

nen voor 2002:
. Onderzocht wordt, ofin het voorjaar van

2003 een inventarisatiecursus kan worden ge-

geven. Daarvoor hebben we docenten nodig
met ervaring op het gebied van vogelinventa-
risatie. SOVON levert gratis cursusmateriaal
en hulp bij het opzetten van de cursus. Vanuit
de SVN heeft Vogelwerkgroep Alkmaar hulp
aangeboden.

.In samenwerking met RuudVlek onderzoe-
ken we ofeen deel van het archiefkan worden
overgebracht naar het Gemeentearchief. Met

5

\. r.: 
a
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\\: r* ir igilr r1s11ie'u\r.s

. Besloten wordt, dat het Amsterdams Vogel-
Net voortaan een activiteit is van deWVGA.
Het AVN krijgt daarmee een duidelijke sta-

tus, deWVGA kan continuiteit garan-
deren en de spelregels kunnen democratisch
worden vastgesteld door de Algemene Leden-
vergadering. Het beheer van het AVN wordt
overgedragen aan Ruud Altenburg. Een voor-
stel voor de nieuwe welkomsttekst en regels

wordt ter plekke uitgedeeld. De uiteindelijke
tel6t vindt u hieronder.

2s Sii de rondvraag komt ter sprake wat de

§ Vogelwerkgroep zou moeten doen bij
het melden van bijvoorbeeld Spreeuwenover-
last. Suggesties zijn de Een aantal leden heeft
behoefte aan informatie omtrent de kwestie
die speelde tussen Ruud Vlek en Ian-Hendrik
van Oers c.q. het bestuur. Het bestuur zegt toe
een beknopte recapitulatie te plaatsen in De
Gierzwaluw.

Welkomsttekst AVN
Welkom op hetAmsterdamsVogelNet (AVN), een activiteit van deVogelwerk-
groep Amsterdam. HetAYN is een uitwisselingsplatform voor berichten over vo-
gels en andere natuur in en rond Amsterdam. Het staat open voor iedereen die in
dit onderwerp is geinteresseerd. Niet alleen waarnemingen zijn welkom, maar ook
discussies over vogels en onderwerpen die daarmee verband houden.

Spelregels:
- geen berichten over het fokken en houden van vogels (avicultuur);
- geen commerciële activiteiten.

Tips:
- persoonlijke boodschappen kun je het beste alleen aan de betrokkene richten;
- bijlagen meesturen is vanwege virusgevaar niet zomaar mogelijk. Wie toch een

document of een mooie foto wil rondsturen, kan de netwerkbeheerder (zie on-
der) vragen dat te doen.

Aanmelden: mail naar: Amsterdams-VogelNet-subscribe@yahoog roups.com
Afmelden: marl naar Amsterdams-VogelNet-unsu bscribe@ya hoogroups.com
Mail naar alle deelnemers: AmsteÍdams-VogelNet@yahoogroups.com
Mail naar netwerkbeheeriler Ruud Altenburg ruud@eti.uva.nl
Info oter mailservice en teruglezen oude berichten:

http://g roups.yahoo.com/g roup/Amsterdams-VogelNet
Info over de Vogelwerkgroep Amstudam; http://www.vogelwerkgroep.nl
Aanpassen instellingen (preferences ) : http://groups.yahoo.com/mygroups
Voorwaarden wor gebruik van Yahoo! Groups: http://docs.yahoo.com/info/terms/
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Oude kwesties, nieuw elan

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2002 klonk teleurstelling over het
feit dat enkele zeer actieve leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam hun lidmaat-
schap hebben opgezegd en bleek, dat sommigen behoefte hadden aan een toelich-
ting. Het is niet eenvoudig om hieraan gevolg te geven en weer te geven wat zich vorig
jaar allemaal afspeelde, zonder mensen opnieuw te kwetsen. Toch doen we een po-
ging, waarbij we proberen om de mensen die het betreft, recht te doen.

J n de loop van 2001 ontstonden firndamente-
I le meningsverschillen over de spelregels van
het AmsterdamsVogelNet (AVN). Het bleek
niet mogelijk tot overeenstemming te komen.
Dat leidde allereerst tot een andere opzet van het
VogelNet. Vervolgens is besloten om de verant-
woordelijkheid voor het AVIrI voortaan bij de
Vogelwerkgroep Amsterdam te leggen. De Vogel-
werkgroep heeft inmiddels, met dank aan de ini-
tiatiefrremer, het beheer overgenomen en nieuwe
spelregels opgesteld die door de genoemde le-
denvergadering zijn goedgekeurd.
Daarnaast was er verschil van mening over de in-
zet van de Vogelwerkgroep op het gebied van vo-
gelbeschermingsactiviteiten, met name de Vis-
dievenkolonie en het te creëren Thijsset
Vogeleiland bij Ilburg. Ook hierover konden de
partiien niet tot overeenstemming komen,
Deze zaken en andere - soms al oude - wrijvin-
gen leidden tot onaangename discussies en ver-
wijten over en weer. Hierna volgden onder meer
het aftreden van het hele bestuur op 29 novem-
ber 2001 en de reeds genoemde opzeggingen.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Het
bestuur bestaat weer uit vier leden, waarvan de
helft nieuw is aangetreden. We proberen de kri-
tiekpunten waar mogelijk ter harte te nemen en
diverse taken zorgvuldig over te dragen. Daarbij
Iopen we echter direct aan tegen het gebrek aan
menskracht. Om alle taken die we ons gesteld
hebben in onze statuten*) goed te vervirllen, is
meer menskracht nodig. Hopelijk willen andere,
nog niet actieve leden één van deze taken op zich
nemen en kunnen mensen die zich genoodzaakt
zagen afte haken, op een gegeven moment hun
kostbare kennis en ervaring weer met ons delen.

Het bestuur (Jan van Bhnken Ellen ile Bruin,
Hanna Hirsch, Lin Tabak)

") Uit de Statuten van deVogelwerkgroep Am-
sterdam (dd. 15 december 1987):

Artikel3: DOEL

'l.De vereniging heeft ten doel:

a. het verbreiden van kennis van de ornithologie in het
bijzonder en van de natuurlijke historie in het alge-
meen en het aankweken van liefde tot de natuur, in
de eerste plaats onder haar leden, doch ook buiten
de vereniging;

b. het steunen of ondersteunen, van acties, die kunnen
leiden tot het oplossen van natuurhistorische vraag-
stukken;

c. het steunen oÍ ondersteunen van acties, in relatie tot
de vogelstand, die gericht zijn op de bescherming
van natuuÍ er/of landschap;

d. het samenwerken met andere personen en licha-
men, die gelijk oÍ aanverwant doel nastreven, ook
buiten Nederland;

e. al hetgeen met een en ander in de ruimste zin ver-
band houdt.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
door:

a. het bevorderen van de belangstelling voor de in het
wild levende vogels door middel van studie en on-
derzoek;

b. het houden van excursies;

c. het houden van ledenvergaderingen en contactavon-
den met voordrachten, bijdragen en demonstraties;

d. het uitgeven van een mededelingenblad;

e. het leggen van contacten met andere vogelwerk-

9roepen;
f. het inÍormeren van organisaties en anderen over re-

sultaten van eigen ondezoek;
g. alle verdere geoorloofde middelen welke bevorderlijk

zijn voor het bereiken van het doel van de vogel-
werkgroep.

7DeGierzwaluw jaargang 40 nt z, augustus 2oo2



Vogels van de duinen ,:=' ',r(0Hilt0t,IxilIqflrrfl

Dit thema staat centraal op de Noord-
Hollandse Vogeldag, die plaatsvindt za-
terdag 2 november 2002. Deze keer zijn
de Vogelwerkgroepen van Texel en Den
Helder de organisatoren. Beide werkgroe-
pen vieren hiermee hun twintigjarig be-
staan. ledereen is welkom!

ltt lr00RIr- H{t1tÍ}r Isr u0G Í1 BAG
VINDT PLAATS IN BUURTHUIS WEST.END- LI,]SïERBESSÏRAAÏ ]OA IN DEN HELDER

f ii íi Í,i il ri È:i ï:= È Eí. ii Íi.

9.30
10.15

Zaal open, ontvangst
Welkom door Fred van Vliet (voorzitter VWG Den
Helder)

Opening door Hugh Gallagher (voorzitter SVN)
"Kustvogels", lezing door René Pop
"Duin zonder vos; ontwikkeling van de vogelstand
in de Texelse duinen", lezing Adriaan Dijksen
Lunch; broodjes en snacks verkrijgbaar
"Big Hour": in kleine groepjes vogelen in het aan-
grenzende duingebied (met tellijst)
lnleveren tellijsten, bijpraten en een versnapering
"Duinbeheer en vogelstand", lezing door Henk
Wijkhuisen
Uitslag en prijsuitreiking Big Hour
"Van SVN naar POFF", een toelichting door Hugh
Gallagher
Twintig jaar Graspieper in gedigitaliseerde vorm,
presentatie door Peter van der Linden
Afsluiting door Adri Binsbergen (voozitter VWG
Texel)

WingerdsÍaat. rechtsaÍ
tijst€rb€sstraat.
vanaf NS station rijden trein-
téxi an stadsbus (vertrek

,9,07u, 
aankomst 9.20u).

Ei@ veruoer:
vanuit Alkmaar: Rijksweg Den

Heldet linksaf
Wàddenzeestraat, linksaf
Ver{aillaweg, rechtsaf

' Mèidoornstaat, linksaÍ
Wingerdstraat. rechtsaf
Lijsterbesstraat.

vetvoer:
Den Helder:

rechtsaÍ
rechtsaf

linksaf
10.20
10.30
11.í5

12.00
12.30

13.30
14-00

14.45
14.55

15.í0

15.30

8 DeGierzwaluw jaargang 40 nr z, augustus zoo2



Voorjaarskamp in Cóbdar l(0il llïilt

Jan Timmer

De streek rond Cóbdar in de Sierra de los Filabres in de Zuidoostelijke provincie Almería
in Spanje, is een van de droogste van Europa en een onbekend maar heel bijzonder vo-
gelgebied. Onder voorbehoud van voldoende deelname organiseer ik daar met een
paar andere KNNV-leden een voojaarskamp, van 23 april Um 7 mei 2003, wanneer al-

les in bloei staat en de rivieren nog water voeren.

\ / erschillende gebieden in de omgeving zijn zo-
V wel botanisch en ornithologisch als geolo-

gisch bijzonder. Geologisch en landschappelijk is
de streek zeer gevarieerd: kalkrijke bodems wor-
den afgewisseld door heel kalkarme gronden.
Makbij Cóbdar ligt het gipsplateau van Sorbas en
een eindje verderop zijn nog wat vulkanische bo-
dems. Deze variatie in bodemsamenstelling vind
je terug in flora en fauna.Vooral het gipsgebied
rond Sorbas heeft veel endemische plantensoor-
ten. Daarnaast ziin allerlei planten en dieren dieje
elders zelden ziet, juist in deze streek relatief alge-
meen. Wat betreft de planten zijn dat bijvoorbeeld
de gigantische bremraap Cyntanche en de wonder-
lijke parasiet Cynomorium.

Havikarend
Bij de vogels valt het voorkomen van de Havik-
arend op, Die haalt hier een van de hoogste dicht-
heden in zijn hele verspreidingsgebied. Een andere
soort die in dit gebied veel meer voorkomt dan el-
ders, is de Zwarte Thpuit. Andere bijzondere soor-
ten zijn de Duponts keuwerik en de Woestijn-
vink De rivierdalen in de omgeving zijn soms een
waar eldorado voor zangvogels, zoals onder veel
meer Roodkopklauwier, Nachtegaal, Cetti's Zan-
ger, Orpheusspotvogel, Europese Kanarie, Grauwe
Gors en zes tot z€ven soorten Grasmussen. Ver-
derop liggen op ongeveer één tot anderhalf uur
rijden een aantal goede vogelgebieden, merendeels
zoutpannen, natte duinvalleien, afgegtaven duin-
valleien, kleiputten enzovoort. Hier kan men
naast algemene mediterrane soorten als Hoppen,
Bijeneters, Scharrelaars, Flamingo's en Steltlluten,
ook Audouin's meeuwen, Witkopeenden en Vork-
staartplevieren waarnemen. Verder horen met een
beetje geluk Reuzensterns, Purperkoeten en Ral-
reigers tot de mogelijkheden. Boven Cóbdar
broedt een Havikarend, Verder worden de bergen

in de directe omgeving, die ongeveer 2000 meter
hoog zijn, ondermeer bewoond door steenbokken
en wilde zwijnen. In de rivier de Rio Cóbdar leeft
de Kaspische waterschildpad. In de omgeving
hebben wij de afgelopen jaren ondermeer trap-
penslang, hagedissenslang, hoefijzerslang en pa-
relhagedis waargenomen.

Onderdak
Het is de bedoeling om te kamperen op de cam-
ping van Cóbdar. Degenen die dat niet willen of
die daar niet toe in staat zijn, kunnen logeren in
enkele huizen in het dorp. Ze moeten dit wel en-
kele maanden van tevoren opgeven. Informatie
over camping en omgeving: http://pe.so.wana-
doo.es/riblancos (Spaans en Engels).

Reis

Naar Almería kunt u vliegen. Van daaruit reizen
we met een gehuurd busje ofhuurauto's verder
naar Cóbdar. Waarschijnlijk vertrekt ook een bus-
je vanuit Nederland. Dat heeft dan plaats voor een
aantal mensen.

Kosten
De prijs van het vliegticket is nog niet bekend
maar ligt vermoede§k rond de € 250,-. Daarbij
komen de kosten voor autohuur, camping en le-
vensonderhoud. Inschrijving staat open voor le-
den van de KNNV-afdelingen Amsterdam, Haar-
lem en Hoorn en deWVG-Àmsterdam. Opgave
vóór I december. Dan besluiten we of er voldoen-
de belangstelling is om de reis definitiefte laten
doorgaan. We hebben plaats voor min. 5 en max.
30 deelnemers.

Voor mea informatie m opgaw:
J an Timmer, 020-6274332, Jan.Timmer@oiolus.nl
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Vogels inventariseren t(0ilIil0 tÍtïÍ lI ilr

Lin Tabak

Waarom zitten op het wad minder Smienten en Pijlstaarten dan voorheen? Zijn er meer
Koolmezen dan 25 jaar geleden en gaat het in de stad nog altijd bergopwaarts met de
Ekster? Het antwoord op dit soort vragen kennen we dankzij duizenden vrijwilligers
die, gecoördineerd door SovoN Vogelonderzoek Nederland, het land systematisch op
broedvogels inventariseren. ook leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam zijn bij dit
monnikenwerk betrokken, de laatste jaren vooral op individuele basis. De VWGA zelf
deed er lange tijd niet structureel aan mee. Dat gaat hopelijk veranderen. Br.1 genoeg
belangstelling - van aspirant-tellers en mensen die hen willen instrueren - begint in fe-
bruari 2003 een cursus Broedvogels inventariseren.

p én aanleiding is de vraag van verschillende
r-r leden, hun kennis en inspanningen op een

meer systematische manier ten nutte te maken.
Een andere, zo bleek bij navraag, is de'schreeu-
wende'behoefte van SOVON aan het inventari-
seren van broedvogels in met name stedelijke
plots.
Gegevens over voorkomen van soorten en de
variatie daarvan in de tijd zijn onmisbaar voor
een gefundeerd vogel- en natuurbeschermings-
beleid en de beste basis voor terrein- en milieu-
beheersprogramma's. Ze worden op tal van
manieren verzameld: sommige telgroepen in-
ventariseren een groot gebied op een klein aan-
tal soorten, andere een klein gebied op alles wat
er zit of alleen op water- of weide- of roofro-
gels.

Goed bruikbaar zijn zulke gegevens echter pas,

wanneer ze systematisch zijn verzameld, dat wil
zeggen volgens dezelfde criteria en op dezelfde
manier genoteerd en in het ideale geval elk jaar
herhaald. Zo'n methode heeft SOVON ontwik-
keld in het Broedvogel Monitoring Project
(BMP). Veel vogelwerkgroepen werken er al
mee. Ze hebben telgroepen die nieuwe inventa-
riseerders'al doende' inwijden.
De WVGA heeft zulke groepen nog niet. Van-
daar de cursus. Hij beslaat een sessie oftwaalf,
waarvan de helft in het veld, en loopt van half
februari tot en met juni 2003.

.!lt =.==.:-?ó 
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ASPIRANT INVENTARTSEERDERS

SOVON heeft cursusmateriaal en uitgebreide
docenteninstructies. Zelf moeten we docenten
vinden. Eén lid heeft zich al spontaan beschik-
baar gesteld. Er zijn er meer nodig, mensen die
niet alleen inventarisatie-ervaring hebben maar
die ook met nieuwe tellers willen delen.

Beide nodigen we met klem uit voor de war-
ming-up: Donderdag 28 november: Ken-
nismaken met inventariseren.
Deze informatieavond geeft inzicht in het hoe,
het wat en het waarom van het inventariseren.
Ons idee is een markt met stalletjes waarin er-
varen inventariseerders laten zien wat ze doen.
Hopelijk strikken we ook iemand van SOVON,
die uitlegt wat er met de resultaten gebeurt en
aan wat voor gegevens behoefte bestaat. En
wellicht komt iemand van een andere vogel-
werkgroep vertellen, hoe het inventariseren
daar verloopt.

Voor meer informatie en opgave als docent
en/of medewerker aan de informatieavond:

Lin Tabak, 020-4683765, lin@ision.nL
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Kinseldam:
een nleuwe vooroever

Ellen de Bruin

Woensdag 28 november 2001 las ik een interessant bericht in het Amsterdams Stads-

blad. Het betrof de bekendmaking door Rijkswaterstaat dat het een natuurontwikke-
lingsproject gaat realiseren aan de Waterlandse kust. Het Gemeentelijk Grondbedrijf
Amsterdam is hierin de opdrachtgever. Projectbureau lJburg is de uitvoerder. Naar aan-
leiding van dit bericht ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over dit project.

z
oo
o

ö
o

f) e doelstelling is luw open water en verlan-
I-l dingsnatuur langs de Waterlandse kust te
ontwikkelen. In het kader van de Wet Beheer

Rijkwaterstaatswerken heeft het Grondbedrijf
een vergunning gekregen voor het maken van

een luwtegebied in het Markermeer, aan de

oostkant van polder IJdoorn. In deze relatief
ondiepe en beschutte zone is immers het meeste

natuurrendement te verwachten.

Het gebied gaat bestaan uit een luwtedam en

een achterdam, met daartussen een zgn. veron-
dieping; een stuk ondieper gemaakt water. Een

lage dijk dicht onder wateroppervlak en veron-
diepingen voor de kust moeten het water tussen

de dijk en de kust rustiger maken. Mede door
de aangroei van Driehoekmosselen, die zuive-
rend werken, zal het water helderder worden.
Dan ontstaan goede leefomstandigheden voor
planten en dieren die reeds elders in ondiepe
gebieden van het Ilmeer voorkomen. Watervo-
gels krijgen hier een nieuwe plaats om rust en
voedsel te vinden. Het gebied is met name aan-

trekkelijk voor plantenetende vogels als Meer-
koet, Knobbelzwaan en diverse soorten eenden,
waaronder de Krooneend. Ondanks de aanwe-

zigheid van de Driehoeksmosselen, verwacht

men er minder duikeenden doordat de Iocatie
aan beide zijden door land begrensd wordt.
Aan de Uitdammerdijkwordt een uitzichts-
punt aangelegd. Hiertoe wordt buitendijks een

nieuw stukje land gemaakt op de plaats waar
het beschutte water achter de dam overgaat in
het ruwe open water van het IJmeer. Vanaf dit
punt kan locatie en werking van het natuuront-
wikkelingsp§ect optimaal bekeken worden.
Met deze locatiekeuze wordt tevens rekening
gehouden met de bestaande Ringslangpopula-
tie langs de dijk. Op het voorland komen geen

recreatieve voorzieningen zoals bankjes, wel
wordt een informatiebord geplaatst.

De vooroever dient als compensatie voor de

negatieve gevolgen voor de natuur, die de aan-

leg van Ifburg heeft. Het klinkt mij enigszins

weemd in de oren: eerst land winnen in het IJ-

meer en vervolgens ter compensatie een extra
stuk droogleggen. Aan de andere kant levert het
in de komende periode wellicht leuke vogel-
soorten op. Zo zagik op de DBA-site
(www.dutchbirding.nl) een foto van een Reu-

zenstern, genomen door Leo Boon op 25 juni
2002.De stern zit op het pas opgespoten zand

DeGierzwaluw jaargang 40 nt 2, augustus 2oo2 11



van één van de nieuwe dammen. Op 13

jr:Jízagiker zelf 77 Zwarte Sterns.
Na de aanleg wordt het natuurbeheer
overgedragen aan Staatsbosbeheer en het
technisch beheer aan Rijkswaterstaat.

Natuurlijke processen krijgen voorrang:
er wordt beheerd op overstromingsdyna-
miek en vegetatiesuccessie. Men richt
zich dus niet op het voorkomen van
soorten of aantallen, maar juist op de op-
eenvolging van vestiging en verdwijning
van soorten.

Hopelijk groeit het eiland niet te snel
dicht, zoals je nu bijvoorbeeld in de Kin-
sel al ziet gebeuren. Tijdens de aanleg
wordt rekening gehouden met het broed-
seizoen.

Inmiddels is men met het opspuiten van
de dammen begonnen. Het zand is af-
komstig van de zandwinning uit de vaar-
geul Amsterdam-Lelystad. De dammen
worden tot een hoogte van NAP t0,50
aangelegd. De luwtedam wordt pas de-
finitief afgewerkt met een stortsteendam
op het moment dat de hoogte van de
dam tot een niveau van NAP +0,30 is ge-

zakt. Omdat dit wel 1000 dagen kan du-
ren, wordt het project volgens planning
pas halverwege 2005 afgerond. In werke-
lijkàeid kan het nog langer duren, omdat
de uiwoering later is gestart dan gepland.
Het is spijtig te moeten constateren hoe
gemakkelijk wordt bezuinigd op natuur-
compensatie. Oorspronkelijk zou het ge-

bied 220 hectare beslaan. Door kostenbe-
sparende maatregelen, beschreven in het
definitieve ontwerp van maart 2001,
wordt de uiteindeluke oppervlalte echter
veel kleiner; volgens Milieucentrum Am-
sterdam nog maar 50 hectare. Ook de
mate van verondieping wordt geringer
dan in het oorspronkelijke plan. Het pro-
ject heeft een budget van 14,7 miljoen

ND

Ontwerprchets van de Kinseldam t.o.v. de Waterlandse kust
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Oeverzwaluwenwand
Ellen de Bruin

Sinds 2001 is Amsterdam een Oever-
zwaluwenwand rijker. Het betonnen bouwsel
is door het Havenbedrijf Amsterdam ge-
schonken aan de Vogelwerkgroep
Amsterdam. Het is de bedoeling dat de
Vogelwerkgroep de wand onderhoudt; de
Havendienst draagt de kosten.

f\ e Oeverzwaluwenwand bevindt zich in
l-f het westelijk havengebied aan het einde
van deWestelijke Hemweg. Dit is iets ten wes-
ten van de Hempont, vlakbij de oude Fordfa-
briek.
Begin april 2002 hebben Edial Dekker, Ricardo
van Dijk, Lin Thbak en ik de wand weer in goe-
de staat gebracht door de broedgaten aan te
vullen met zand. Het viel niet mee om het juis-
te zand, dat bij voorkeur l57o leem bevat, te
vinden. Na vele telefoontjes lukte het uiteinde-
lijk toch. Op de valreep, want de eerste Oever-
tjes waren allang gesignaleerd. Het zand kregen
we kosteloos van Landschapsbeheer Noord-
Holland, dat zelf een natuurlijke Oeverzwalu-
wenwand maakte in de buurt van Vijfhuizen.

Ricardo van Diik en Lin Tabak brengen de wand weer
in goede staat

In 2001 hebben in bnzd wand geen zwaluwen
gebroed, en het is afirachten of dat dit jaar wel
gaat gebeuren. Tot op heden zijn nog geen nes-
ten aangetroffen. Het is bekend dat het enige
jaren kan duren voordat de Oeverzwaluwen
een wand'ontdekken'. In elk geval gaan we af
en toe experimenteren met geluiden van de
Oeverzwaluw vanafeen bandje om te trachten
de aandacht van de zwaluwen te trekken.

Ik zou zeggen; fiets eens langs! Vlakbij is een
poeltje gegraven, waar reeds lrpelaar, Witgat
en Oeverloper zijn waargenomen. Ook werden
Blauwborst en Sprinkhaanzanger gehoord. Bij
de nestkast, die laatst op de Hemcentrale is ge-
plaatst, kun je wellicht de Slechtvalk zien.

De Oeverzwaluw-nestgan g
De oeveraivaltw graaft normaal gesproken zelf zijn nestgang, vaak gevestigd aan
steile overs aan het water langs rivieren, meren en vijvea. De gang is gemiddeld 69
cm lang, het Íecord ligt bÍ 1 95 cm. ongeveer 4-6 breed, heeít een elliptische door
snede, verloopt enigszins naar boven oplopend en eindigt in de nestholte. Deze is
8-1 2 cm hoog en 10-lrkm breed. Hierin bevindt zich het eigenlijke nest, een slor-
dig hoopje strooties, grashalmen, worteldraden, haren en blaadjes. De nestkom is
zacht met veren en haren bekleed. Beide partners bouwen aan de gang en de nest-
holte, waarbij zich soms ook vreemde vogels aansluiten. De wijÍjes beginnen in de
regel eind mei de eieren te leggen. Zij broeden tweemaal per jaar. Het volledige
legsel bevat 5-6 eieren, die zoals bij de meeste holenbroeders wit zijn. Beide oude
vogels nemen deel aan het 12-15 dàgen lang broeden. ln de eerste levensdagen
bekommert zich maar één der ouders om dejongen. Vanaf de vierde dag voeren
meestal reeds beide. lnteressant is dat de oude vogels niet met dè jongen in de nes-
ten overnachten. Dejongen zijn alleen en slapen to€gedek met veren van het n6t-
materiaal. De iongen verlaten spoedig het nest, maar blijven in de gang en wachten
de ouders bij de ingang op als zij met voeÍ aankomen. Na 1 6-22 dagen verlaten zij
de broedgang om er niet meer in terug te keren.

UIT NESÍEN EN EIEREN VAN EEKEND€ EUROPESE VOGELS/'MEUI.ENHOFF
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PERIoDE JANUARI T/M MAART 2O02

Paul J. Marcus

f\ e winterperiode, die al weer enkele maanden achter ons ligt, leverde genoeg

J-,f leuke waarnemingen op om verlekkerd op terug te kijken. Er vloog een Zee-
arend boven het Nieuwe Meer. De Grote Zilverreiger lijkt steeds gewoner te worden.
De Slechwalk is inmiddels een behoorlijk ordinaire verschijning, waarbij tussen al
het noordelijke materiaal geregeld exemplaren opduiken die kenmerken van de
ïbendraslechtvalk vertonen. Overigens zult u van mijzelf hier vooral waarnemingen
over deze vogel lezen, aangezien ik wijwel uitsluitend op de Slechtvalk ben gericht.
Andere regionale krenten in de pap waren Dwerggans (mooie foto's van Nirk Zijl-
mans), Kleine Rietgans, Roodhalsgans (hopelijk niet te dicht bij Reeuwijk) en IJsvo-
gel (bijna meer krenten dan pap).
Bonte Kraaien worden nauwelijks meer gezien. De waarneming van een Kuifleeuwe-
rik mag verrassend worden genoemd. Vroeger was de soort in nieuwbouwwijken in
en rond Àmsterdam tamelijk algemeen. Zelfs in wat oudere wijken, zoals langs het
pad tussen de Sloterweg en de Rietvinkstraat in Badhoevedorp, werd ze halverwege
de jaren zestig nog gezien. Maar nu is de vogel op nationaal niveau uitstervend.
Een leuk natuurverschijnsel waaraan de media erg weinig aandacht gaven, was de
passage van de komeet Ikeya-Zhang vanaf medio maart 2002. De komeet was alleen
met een verrekijker goed te zien. Hij had een heuse staart, waar je recht tegenaan kon
kijken. Minder leuk is, dat na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen dezelfde poli-
tieke partijen hun activiteiten voortzetten die in Amsterdam al jaren de dienst uit-
maken. De enige boodschap die zij uitdragen is: uitverkoop van de openbare ruimte
en vervangen van groen door beton ea asfalt. Nu moet ook de Osdorper Binnenpol-
der naar de barrebiesjes. Degenen die deze besluiten nemen, hebben kennelijk geen

notie van de natuur- en cultuurhistorische waarde van een dergelijk gebied. Het slo-
tenpatroon in de Osdorper Binnenpolder, dat vele eeuwen ouder is dan de oudste
bouwwerken in Amsterdam, is voor hen maar weiland en kan dus op de schop.

Waarnemingen april Um augustus 2002 inzenden tot uiterlijk l0 septembet 2002.

Zwarte Zwaan Vanaf l0-2 meldingen van 2 nestelende paren Schinkelbos (div. waarnemers). 1 6-2
Ronde Hoep 6 ex. (EdB). 16-2 Belmermeer 1 ex. (FvG).

Wilde Zwaan 8, 9 en 1O-1 en 12-2 Um 9-3 Uiterdijken en lnlaagpolder 1 ex. ad. en 1 juv. t.p. (PJM,

PT, HS).

Kleine Zwaan 5-1 , 12-1 Poppendammergouw resp. 12 en 1 1 ex., beide keren 4 juv. (NZ). 6-1 Bal-

lastbos 6 ex. O (NZ). 3-2 Belmermeer 4 ex. (NZ).

26-1 tlm 26-3 lnlaagpolder en Uiterdijken, Spaarnwoude 2 ex. ad. t.p. (RA, RvD, PJM, HS, PT). 27-l Pol-

der Baambrugge 1 ad. en 3 juv. (WS). 1 7-2 Bovenkerkerpolder 35 ex. t.p. (RvD). 1 6-2 Botshol 4 ex. (EdB).

Toendrarietgans 9-1 Barnegat 24 ex. W-ZW (WvdW, D.J. Tang). l3-1 Schiphol Tweeduizend El ca.

50 ex. (RvD). ln de Houtrakkerhoek in 3e decade van januari een toenemende verzameling: 27-1 320
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ex. t.p. (A.8. van den Berg; PJM, W.J. Pompert). Hier ook 4-5 ex.

met Taiga-achtige snavels (25 en 27-1), maar omtrent de juiste

soortbepaling kon geen zekerheid worden verkregen. ln februari in

lnlaagpolder nog geregeld tot ca. 250 ex., begin maart nog ca.200 .
ex., 9-3 laatste waarneming (FvG, PJM, PT, EW). 27-1 ca.4O ex.ZO 

§
WS). 16-2 RUperweg 3 ex. t.p. (FV, WvdW). 16-2 Polder Groot- Ë

Mijdrecht 3 ex. Z van Oude Waver en groot aantal langs Proosdijer- !
dwarsweg (EdB). illïi.ïl::1"*ofrwatedand
Taigarietgans 7-2 Zuiderwoude 1 ex. (FvG). 16-2 begin dijk Mar-

ken 1 ex. (FvG).

Kleine Rietgans 9-1 Spaarnwoude omg. Lagedrjk 1 ex. t.p. (PJM). 27-1 Houtrakkerhoek 1 ex. tussen

de Toendra's (A.8. van den Berg). 3-2, 24-2 Rijperweg 4 ex. gefotografeerd (NZ). 16-2 Polder Groot-

Mijdrecht 1 ex. Z van Oude Waver (EdB).

Dwerggans 19-1 Rijperweg, Waterland-Oost 1 ongeringd ex. t.p., geÍotografeerd (NZ).

Kolgans 'l-1 Wittenburg ca. 150 ex. N (EdB). 9-1 ca. 50 ex. t.p. Spaarnwoude omg. Lagedijk (PJM).

Sneeuwgans 24-2 Oppenvoude 2 ex. blauwe fase (NZ). 3-3 Peereboom 1 ex. 2e winter (EdB). 3-3 Bin-

nengouw 2 ex. blauwe fase (EdB). 5-3 Peereboom, Waterland 2 ex. witte Íase en 2 blauwe t.p., de laatste

met ringen van een Russisch projea (VWdW). 17-3 Holysloot 2 witte ex. (FV, \ tudW. Op 23-3 en 30-3 wa-

ren de 2 witte weer te vinden bij Peereboom (WvdW, NZ). 12-3 Rijperdwarsweg 1 ex. blauwe fase (NZ).

lndische Gans2-2 Ouderkerkerplas 'l ex. (FvG). 16-2 Polder Groot-Mijdrecht 2 ex. (EdB).

Grote Canadese Gans 16-2,15-3,24-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 1, 3 en 4 ex.

(EdB, Ws).

Brandgans 2-2 Rijperdwarsweg 1500 ex. (NZ). 2-2. 3-2 Dijkeinde resp. 1400 en 5000 ex. (NZ). 16-2

Waterland-Oost 3000 ex. (FvG).

Roodhalsgans 12-2 Polder Groot-Mijdrecht en Ronde Hoep 1 ongeringd ex. t.p. (ED, RvO).

Krooneend 10-1 Boezemkanaal Rijnland bij Halfweg 1 m. t.p. (PJM). 3-2 Haven-Ballast 5 ex. (Nz). 5-3

Kattenburgervaart 1 paar, 20-3 hetzelfde stel (?) in de Wittenburgervaart (EdB). 26-3 Marinierskade,

Asd. Centrum, 1 paar t.p. (Bart de Knegt).

TaÍeleend 16-2 Gouwzee 600 ex. (FvG).

TopperS-2 Barnegat 1 v. (EdB).8-2 Gouwzee 1 m. en 2 v. (EdB). 16-2 Gouwzee 2 ex. (FvG).3-3 Oos-

terpoel 1 m. (EdB). 29-3 Uitdammer Die 2 ex. (EdB).

Rosse Stekelstaart 1-1 Vijfhoek en VH{Jburg 1 ex. (NZ).

Nonnetje5-1 NoorderlJplas8ex.(NZ).6-1 PEN-centraleDiemen25ex.(NZ).7-1,7-2Holendrechter-

en Bullewijkerpolder resp. 6 en 4 ex. (WS). 8-1 Boezemkanaal Rijnland bij Halfweg 1 v. t.p. (PJM). 19-

18-2.3-3 Gouwzee resp. 25 ex., 'l paar en 6 ex. (EdB, NZ). l9-1 Blijkmeer 1 paar (NZ). 20-1 Houtrak-

kerbeemden-Oost 2 m. en 8 v. t.p., vervolgens tot in maart present (PJM, PT). 3-2, 10-2 Bloemendaler-

gouw resp. 7 en 5 ex. (NZ).7-2 Barnegat 1 ex. (FvG).29-3

Gouwzee I v. (FvG).

Kuifzaagbek (Kokardezaagbek) 6-1 PEN-centrale Diemen 1

m. (NZ). Hetzelfde beest als dat van 3-1 in Pampushaven?

Middelste Zaagbek 6-l Ballastbos 1 v. (NZ). 6-1 Vijfhoek 1 m.
(Nz).8-2 Gouvrzee 1 paar(EdB). 19-2 Usselmeert-h.v. Kinselmeer

1 m. (NZ). 17-2 Gouwzee 1 v. (NZ).

Grote Zaagbek 6-1 PEN-centrale 1 v. (Nz). 20-1, 3-2 Ballastbos

resp. 10 en 2 ex. (NZ). Op Westgaarde van 25-1 llm 27-3 gemeld,
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met max. 7 m. en 4v. op 10-2 (PT). 3-2 H. Sneevlietweg 2 ex. m.v. t.p. (RvD). 16-2 Marken 3 ex. (FvG).

23-2 Weersloot 4 ex. (NZ). 24-2 Haven-Ballast 1 paar baltsend (NZ).

Krakeend 1 6-2 Gouwzee 140 ex. (FvG). 1 5-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 144 ex. (WS).

Smient Grootste concentratie op de Ouderkerkerplas: ca. 25.000 ex. op 2 februari (FvG).

Amerikaanse Smient 9-3 Ouderkerkerplas 1 m. (HM).

Pijlstaart 1 1 -'l Oosterpark 1 v. (JLK). 1 3:'l Fahrenheitstraat Z ex. over (AJ). 1 5-3 àchter Anna's Hoeve

1 m. t.p. (AJ). 29-3 Kleine lJdoornpolder ca. '10 ex. (EdB). 30-3 lJdoorn 1 7 ex. (WvdW).

Zomertaling 26-3,28-3,31-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp.1 m.. 3 m. en 3 m. (FvG,

WS). 27-3 Westgaarde 1 m. (PT). 29-3 Kleine lJdoornpolder 1 m. (EdB). 29-3 Spaarnwouderplas I paar

t.p. (PJM). 29-3 Zuideruroude 3 ex. (FvG).

Patriis4-1, 16en 31-3 Lutkemeerpolder 1 paar(JvB).7-3T. Schreursweg 1v. en 1 m.t.p. (PJM).30-3

Schipholweg t.h.v. hotel lbis 4 ex. (FvG).

Dodaars 3-3 Zeeburgerpad 1 ex. (EdB). Dat is in de stad! lk herinner me in de jaren zeventig en tach-
tig in de winter Dodaarzen te hebben gezien in de Van Lennepgracht en de Da Costagracht.
Geoorde Fuut 8-2 Pont Hemweg 1 ex. (FN en WvdW).

Roerdomp 6-'l Gaasperplas 1 ex. (Frans van Alst). 1 1-1 terrein tussen Ringvaart en Nwe Meer, 1 ex.

t.p. op de weg (CvdO). l8-1 Diemezeedijk 2 ex. t.p. (WvdW, FN, MM). 19-1 Noorder lJplas 2 ex. t.p..
op 15-2 1 ex. (NZ). 13-2 lnlaagpolderen Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. rondvliegend (PJM). 15-2

Botshol 1 ex. (Ricardo van Dijk, med. EdB).

Grote Zilverreiger lZ-l Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. (WS). 18-1 Ronde Hoep 1 ex. (WLvia RV). 17-

2 Polder Nellestein 1 ex. t.p. (RvD). 2-3 Varkensland 1 ex. (R. Vos). 8-3 Ouderkerkerplas 1 ex. t.p. (PT).

Ooievaar 3-1 PEN-centrale 3 ex. (S. Crommelin). 6-1 Vm 11-2 Middelpolder Amstelveen 3 ex. t.p.
waarvan 2 ongeringd (PM, AG). 12-1 , 16-2 Polder Groot-Mijdrecht 2 ex. ongeringd (EdB, WS). 17-2,

25-2 en 8-3 Botsholsedwarsweg 1 paar op nestpaal (RvD, PT). 8-3 Vm 23-3 Frankendael resp. 1 ex., 1

ex. op nest en 2 ex. (HM, FdK, D. Lublink). 14-3 'l ex. uit NW neer bij Kinderboerderij De Strohalm,
naast De Kuil, Osdorper Binnenpolder. Geringd ex., linker tibia. Tot in april gezien in deze buurt (BMK,

PJM, PI). 1 7-3 I ongeringd ex. Zunderdorp (FV, WvdW). 18-3 Pretoriusstr. 'l ex. over (MvdV). 20-3 Mid-
delpolder Amstelveen 1 ongeringd ex. (WvdW).

Lepelaar Buiten de regio, in de Spaarndammerpolder, werden op 1-2 de eerste 3 ex. ad. gezien (Lo-

dewijk Blokland, HS).23-2 Hempont 1 ex. W (EdB). 25-2 Botsholsedwarsweg I ex. (PT).

Zeearend 3-3 Nwe Meer v.a. 44 'l ex. onv. O (GvD).

Bruine Kiekendief 13-3 Batterffipaarnwouderveen 1 v. rondvliegend 11.20u. (PJM). 24-3 lJdoorn I
paar t.p. (AG). 25-3 Asd. Bos, Oeverland Nwe Meer I m. ad. t.p. (RvD, PJM). 29-3 Poppendammer-
gouw 1 v. (EdB).

Blauwe Kiekendief 6-1, 12-1 Schiphol-Rijk 1 m. ad. en 1 v. jagend (RvD, PJM). 22-1,5-3,28-3
Schiphol-Oost 1-2 v. jagend (PJM). 3-3 Schinkelbos 1 v. (RvD). I 0-1 Vm 24-3 lnlaagpolder en Houtrak-
kerbeemden 1 v. t.p. (PJM). 29-1 lnlaagpolder 1 m. ad. laag Z (PJM). 17-1 ilm 24-2 BatterijApaarnwou-
derveen 1 v. ad. (RvD, PJM).31-1 Bretten-Groote Braak 1 v. uit N laag naarZ 13.50u. (PJM). 9-1, 13-1

Blijkmeer 1 v. ad. (WvdW, FV, D.J. Tang). 12-1 Aandammergouw 1 v. (NZ).26-1 Holysloot 1 v. (FvG).

15-2 Barnegat 1 v. (NZ). 2-3 Belmermeer 1 v. (NZ). 15-2 1 v. jagend Diemerzeedijk (ilvdW).
RuigpootbuizedS-2 Waverveen 1 ex. (RvO). l0-2,3-3, 17-3 Schinkelbos 1 ex. (RvO, Klaas Eigen-

huis via RV).

Smelleken 13-1 Spaarnwoude omg. Manege 1 ex. stotend op Koperwieken (BMK). 13-1 Poppendammer-
gouw 1 m. t.p. (FV, WvdW) .2-3, 16-3 Houtrakpolder omg. Ringweg 1 v. t.p. (RvD, PJM). 7-3 lJpad omg. Vijf-
huizen 1 m. ad. t.p. (EW). 28-3 Spaarnwouderplas 1 v. t.p. (PJM). 30-3 Peereboom 1 ad. v. t.p. (WvdW).
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Slechtvalk Spaarnwoude'. adult wijfje was vanaf medio sep-

tember tot in april steeds in lnlaagpolder en omg., een enkele

keer omg. Spaarnwouderplas (EdB, RvD, PJM, PT, EW. Adult
mannetje (nog niet zo mooi uitgekleurd) was vanaf 8-1 regel-

matig in haar gezelschap. Dit mannetje had rode kleurring -

zuidelijk Scandinavië 2000 - om rechter tersus en geen ring om
linker. Dat maakt het aannemelijk, dat het gaat om hetzelfde

mannetje dat voorjaar 2001 het vaste wijfje hier gezelschap

hield. Dat wijfje was toen in juveniel kleed (PJM, EW). Het adul-

te wijfje in de lnlaagpolder liet op 7-2 aan beide vleugels een

onvolgroeide buitenste handpen (Pl0) zien. De lengte duidt er-

op dat ze P10 ergens medio december moet hebben geruid.

Dat wijst op hoogarctische herkomst, omg. poolcirkel (P. van stshtvatk Farco peregrmus

Geneijgen in lit.).

Spaarnwoude andere ex.: op 12-2 twee adulte ex. m.v. (m. met prooi) t.p. bij Spaarnwouderplas. Dit

waren andere ex. dan de reeds bekende, het m. was al op 9-2 t.p. (RvD, PJM). Op 14-2 vloog een juve-

niel met prooi (maar zonder riempjes!) NO langs de Spaarnwouderplas (PJM). Verder moet men alert

zijn op het jonge mannetje van Martin Bank, boswachter te Spaarnwoude. Erik Wokke heeft dat beest-
je al eens zien rondvliegen in de buurt van de hut.

Osdorper polders: het adulte ex. werd vanaf 30 oktober Vm begin december onregelmatig in Osdorper

Binnenpolder gezien (JvB, RvD, PJM, Ruud Smit, PT). Vanaf 22-1 zalen 1 adult wijÍje en 1 juveniel man-

netje in de OBiP; mannetje had zeer lichte kop, grote witte wangvlek en heel donkere, smalle baardlob-

ben en oogstreep; bovendelen waren bleekbruin en al op afstand schubbig (PJM). Aanvankelijk dacht ik

dat het adulte ex. een mannetje betrof omdat de rug zo bleek was en sterk afstak tegen de zwarte kop.

Bij nader inzien bleek het een heel bleek wijfje en duidelijk groter dan het caÍdus-achtige mannetje. Het

zou me niet verbazen als het allebei hoog-arctische exemplaren zijn, wellicht behorend tot caÍdus of ko-

mend uit een intergradatiezone tussen calidus en perqrinus, maar vooralsnog is dit pure speculatie. De

Nieuwsbrief van de Werkgroep Slechtvalken Nederland 1999 nr. 2 stelt, dat zeker vijftig procent van de

hier te lande overudnterende Slechtvalken waarvan de balgen in museumvezamelingen liggen, afkom-

stig is uit het hoogarctische deel van Fenno-Scandinavië (Van Geneijgen 1999). Het wijfje werd op 26-3

nog gezien door PT, het mannetje op 14-3 door PJM.

Watelijk Havengeb,'ed: Peter van Geneijgen meldde op '19 maart 2002 de plaatsing van een nestkast in

een pi.jp van de Centrale Hemweg door de Werkgroep Slechtvalken Nederland.

Haarlemmermee,i Het stel m.v. bij VijÍhuizen werd tot in maart gezien (EW, PJM, RvD). Bij HooÍddorp

bevond zich de hele periode een juveniel wijfje (EW).

Stad: 19-1 KN5M-eiland 1 ex. jagend (ED).

Amstelland: 18-1 Ronde Hoep 1 v. t.p. (WL via RV). 4-1 Ouderkerkerplas 1 t,p. (JvB).

12-1 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. (WS). ln maart werd op de PEN-centrale te Diemen een calidus-ach-

tig exemplaar gezien door Peter van Geneijgen c.s.

Aalsmeer vanaf september 2001 tot '17-1 en nadien in 2e week maart 1 ex. overwinterend op Water-

toren (Klaas Eigenhuis). Nard en Waterland: Regelmatig pleisterende vogels in Weersloot 1 m. ad.,

Polder Oostzaan 1 m. ad., Zunderdorp I m. ad.. Durgerdam 1 v. ad. (NZ).

Waterral 9-1 H. Hosstr. 1 ex. op ijs (PP). 13-l Gaasperplas 1 ex. op 1s (F. Alst). Medio januari I ex. De

Groene As, ecozone t.h.v. Akerpolder (JvB). 30-1 Flevopark 1 ex. (JLK). 3-2 Oeverlanden Nwe Meer gehoord

(RvO). 2-3 Vijfhoek 'l ex. (EdB). 25-3,26-3 gehoord Brettenpad (PJM). 26-3 De Hoge Dijk 1 ex. roepend (WS).
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Scholekster 18-1 lJburg 1 ex. t.p. (WvdW. FN, MM).2-2 Ouderkerkerplas 130ex. (FvG).3-2 Barnegat

30 ex. (NZ). 7-2 Sloterplas enkele op vlonder bij zwembad (BMK).

Kluut 9-2 Houtrakkerbeemden-West 2 ex. (PT). l0-3, 1 7-3 Kinsel 10 resp. 18 ex. (.1. Binsbergen, L. Ta-

bak). 1 0-3 Houtrakkerbeemden-West 1 ex., 1 1 -3 7 ex. (PJM). 29-3 Kinsel 31 ex. (EdB). 29-3 lnlaagpolder

z.a. (RA).

Kleine Plevierl2-3 gehoord Ringweg Zeelandia (PJM). 12-3 Business Park Lijnden 2 ex. (GdB). 19-3

2 ex. t.p. Schinkelbos (PJM). 21-3, 22-3 lnlaagpolder resp. 2 en 5 ex. t.p. (PJM).

Bontbekplevier t g-g Holendrechter- en Bullewijkerpolder (Land van Geijsel) 1 ex. 0/VS). 17-3 Kerk

Ae, Zuiderwoude 7 ex. (FV, WvdW). 2O-3,21-3,22-3,23-3lnlaagpolder max. 5 ex. t.p. (PJM). 29-3

Kleine lJdoornpolder 3 ex. (EdB). 29-3 de Kinsel 4 ex. (FvG).

Goudplevier 16-2, 23-3 Rijperdwarsweg resp. 1200 en 2500 ex. (NZ). 29-3 Blijkmeer 400 ex. (EdB).

Zilverplevier 17-3 Uitdam 1 ex. (FV, WvdW). 30-3 Broekermeer 1 ex. t.p. (WvdW).

Kievit 8-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2800 ex. (WS).

Bonte StrandloperS-t, 10-1, l9-3,21-3 lnlaagpolder max. 11 ex. t.p. (RvD, P.lM).3-3 Binnengouw

2ex.(EdB).9-3, 12-3, 17-3,29-3 Kinsel resp.4,32,32en4ex.(EdB,FvG,FV.\/vdw). 10-3Lutke-

meerpolder 'l ex. (JvB). 20-3, 27 -3 Osdorper Binnenpolder resp. 7 en 1 ex. t.p. (PT). 1 6-3, 24-3 Aan'

dammergouw resp. 26 en 5 ex. (NZ). 24-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 3 ex. (WS). 22-3 Uiter-

dijken 2 ex. (PJM).

Kemphaan 3-3 Binnengouw 1 ex. (EdB). Vanaf 4-3 present in Osdorper Binnenpolder met op 29-3

17 ex. t.p. (JvB, PJM, PT). 'l 1-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 3 ex., 14-3 en 27-3 resp. 34 en 44

ex. (WS), 31 -3 1 50 ex. (FvG). 24-3 Overdiemerpolder 1 3 ex. (EdB). 29-3 Kinsel 40 ex. (EdB). 29-3 Kleine

lJdoornpolder talrijk (EdB). 29-3 Rijperuueg 20 ex. (EdB). 29-3 Poppendammergouw 25 ex. (EdB). 30-3

Duivendrechtsepolder 20 ex. (EdB).

Bokje 20-3 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. (WvdW). 30-3 lJdoorn 1 ex. (WvdW).

Houtsnip +-t Flevopark 1 ex. (jLK). 6-1 Haven-Ballast 2 ex. (NZ). 18-1 Diemerzeedijk 1 ex. t.p.
(WvdW, FN, MM). l9-'l H. Bosmanstraat Buitenveldert, 1 ex. vliegend. tuin huisnr. 53 (Frank Warend-

orf).24-2 Plesmanlaan hoek Baden Powellweg 1 ex. rondvliegend (GdB). 10-3 1 dood ex. in binnentuin

Kraaipanstraat, Asd.-Oost (F. Padmos via RV). '17-3 Waterland 1 ex. als prooi Buizerd, ontkwam maar

had niet meer veel kans (FV, WvdW). 25-3 Asd. Bos omg. Paardekastanje gehoord (RvD, PJM).

Grutto Buiten regio in de Gruiterspolder werd op 1-2 het eerste ex. gezien (EW. 2-2 Ouderkerkerplas

3 ex. (FvG). 9-2, 12-2, 16-2, 2O-2 Land van Geijsel resp. 1 1 ex., 1 50 ex., 19 ex. en ca. 400 ex. (EdB, ED,

WS), op 2-3 3900 ex. (P. Bergkamp via RV). waarvan een dag later nog 2000 ex. over (FvG). 16-2 Ou-

derkerkerplas 500 ex. (EdB). 'l 6-2 Barnegat 3 ex. (FV, Wvd\M. Op 25-2 hoorde ik eerste in Osdorper

Binnenpolder, op 28-2 3 ex. rondvliegend (PJM). Nadien groeide aantal tot tegen de 100 ex. (PT).

lJslandse Grutto gemeld in Kinsel vanaf 3-3 (op 5-3 4 ex.), Land van Geijsel vanaf l3-3 ca. 40 ex.,

later oplopend tot 100, Gruiterspolder en Spaarnwouderplas enkele ex. (EdB, PJM, W5, PT, EW.

\ /vdW. 3-3 Peereboom 1ex. (JLK).

Wulp a-z Barnegat 361 ex. (Nz). op 7-2 500 ex. (FvG), 8-2 ca. 370 ex. en op 3-3 ca' 500 ex. (EdB). 10-

2 De Munt, Waterland 400 ex. (NZ). 31-3 Middelpolder onder Amstelveen 142 ex. (FvG).

Zwarte Ruiter 9-3 Ouderkerkerplas 1 ex. (HM).

Turcluur 4-t Spaarnwouderplas 2 ex, t.p. (PJM). 6-1, 9-l 1 ex. t.p. lnlaagpolder (PJM).

Witgatje Gehele periode max. 2 ex. Lutkemeerpolder (JvB, PT). 7-1 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. WS).

8-1,23-1,25-1,13-2,14-3 lnlaagpolder 1 ex. (PJM). 10-1 T. Schreursweg 1 ex. roepend (PJM). 18-1, 8-

3 Uiterdijken resp. 1 en 2 ex. (PJM). 16-2 Ronde Hoep Z driemaal I ex. (EdB). 12-2 Es van Sparenwou 1

?c.+
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ex. (PJM).2-3 Broekermeerdijk 2 ex. (R. Vos). 4-3,9-3 omg. Zwanenburg resp. 5 en 3 ex. (FvG). 5-3

Schinkelbos 3 ex. t.p. (PJM). 29-3 Ransdorp 1 ex. (FvG).

Oeverloper 11-3 vroeg ex. Polder Groot-Mijdrecht (WS). 12-3 vroeg ex. op Westgaarde (PT).

Steenloper 16-2 Marken omg. Het Paard 1 ex. (FvG).

Dwergmeeuw 7-2 Groote Braak en De Kluut 1 ex. ad. winter foer. 12.00u. (PJM, PM).

Kokmeeuw 18-1 lJburg rin§ gelezen: 1 nog steeds in leven zijnd ex. vah 22 jaar oud (WvdW, MM via RV).

Zwartkopmeeuw l9-3 Land van Geijsel 1 adult (GdB). 24-3 lJdoorn 2 ex. ad. (AG). 29-3 Reigersbos

1 ex. tussen ca. 15 Kokmeeuwen rondvliegend (WS).

Pontische Geelpootmeeuw 13-1 Slotermeer, Burg. Cramergracht 1 ex. 1e winter t.p. (GdB). 8-2
lcova Hemweg 1 ex. ad. (FN en WvdW). 16-2 haven Marken 1 ex. ad. (FvG).

Kleine Mantelmeeuw 2-1 Erasmusgracht 1 ex. ad. t.p. (WvdW).

Grote Burgemeester 8-1 Jozef lsraèlskade 1 ex. (kleed niet gemeld) t.p. (T. Hoogendoorn via DBA

en RV). 19-1 Ouderkerkerplas 1 ex. 1e winter t.p. (PP; hij leverde daarbij adequate beschrijving, met
o.m. §perende snavelkleur van 1e winter Grote Burrie, afwezigheid van donkere vlekken).
Kleine Burgemeestet 14-1 1 ex. 1e winter eerst t.p. Jozef lsraëlskade 9.00u. (J. Haakman) en later,
14.30u.. Frankendael (WvdW). 15-1 Frankendael 14.50u. 1 ex, lewintergefotograÍeerddoorGvD
(pers. med.). 18-1 Frankendael 11.45u. 1 ex. lewintert.p. (MvdV).

Steenui! 13-2 Bullewijk 1 ex. (J. van den Brink). 17-2,8-3,25-3 Ronde Hoep op drie plaatsen ex. 9e-
zien (RvD, WS, Pï.
Bosuil 7-3 Sloterpark, Manege-eiland 'l ex. roepend (BMK). 20-3, 28-3 Westgaarde/ Lutkemeerweg 1

ex. (JvB).

Ransuil Vanaf 4-1 llm 29-3 Flevopark max. 5 ex. (EdB, JLK). 24-3 Westgaarde 1 ex. (JvB).

lJsvogel 1-1 Vijfhoek 2 ex. (NZ), op 2-3 aldaar gehoord (EdB). 5-1 HannesgayOranjesluizen 1 ex. t.p.
(WvdW). 6-l PEN-centrale 3 ex. (NZ). 25-l Flevopark I ex. (JV). 1-2 VijÍhoek 1 ex. (GvD). 1-2 De Groene

As t.h.v. Akerpolder t ex. (M. Vroege, med. JvB). 3-3 De Kluut gehoord (PJM). 9-3, 22-3,243Tigeno
max.3 ex. (F. Lautenslager, PT). 20-3 Jaagpadbos 1 ex. (CvdO).21-3 Kruislaan/Fizeaustraat 1 ex. (AJ). Ver-

der regelmatig waargenomen in Noord: Watergangseweg, Vliegenbos, Rietland en Baanakkerspark (NZ).

Groene Specht 'l-1 Kalfjeslaan 1 ex. (AG). 3-2 Landschapspark De Oeverlanden, noordoever Nwe
Meer 1 ex. (RvO). 6-2 Vm 3-3 Flevopark I ex. (EdB, R. Terlaare, JV),4-3, 19-3 Bijenpark Eendrachtpolder
gehoord (PJM, PT). l8-3 Ouderkerkerplas 1 vr. (RvO).

Kuifleeuwerik t8-t tjburg 1 ex. t.p. (VwdW, MM, FN).

Boomleeuwerik t-1 Lutkemeerpolder 1 ex. t.p. (JvB).

Boerenzwaluw 26-3 lnlaagpolder 1 ex. O (PJM).

Graspieper 3-3 Schinkelbos honderden ex. (RvD).

Boompieper 28-3 Haarlemmenrrreg t.h.v. Eendrachtpolder 'l ex. (PT). 3O-3 Zwarte Gouw/Tuinwijck 'l

ex. t.p. (VVVdW.

Waterpieper 6-1 Middelpolder onder Amstelveen 20 ex. t.p. (PM). 10-1 Boezemgebied 'l ex. rondvlie-
gend (PJM). 13-1 Osdorper Binnenpolder, Ma Braunpad 9 ex. (RvD, PJM, PT).

1 3-2 Osdorper Binnenpolder 40 ex. (Pï. 7-2 Kinsel 1 ex. (FvG). 8-2 Kinsel 2 ex. (EdB). 8-2, 29-3 Barnegat 2

ex. (EdB). 16-2 Land van Geijsel 1 ex. (EdB). l6-2 Zuidenvoude 25 ex. (FvG). 16-2, 23-3 Dlkeinde resp. 16 ex.

en 2 ex. (NZ). 23-2 Vereenigde Binnenpolder ten W van A9 30 ex. (EdB). 2-3 Spaarndam 5 ex. (FvG). 4-3, 17-

3 Schipholweg 3 ex. (FvG). 14-3 Lijnden 1 ex. (FvG). 24-3 Overdiemerpolder talrijk (EdB). 25-3 Asd.Bos, Oe-
verland Nwe Meer 16 ex. op slaapplaats (RvD, PJM). 30-3 Peereboomweg 1 ex. broedkleed (NZ).

Gele Kwikstaart 19-3 Schinkelbos 1 m. t.p. (PJM). 22-3 Ringweg, lnlaagpolder 1 ex. (PD. 3l-3 Lutke-

meerpolder 1 ex. (JvB).
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Grote Gele Kwikstaart 1-'l Oostzanerwerf, lndustrieterrein I ex. (WvdW). 1-1 Kalfjeslaan 1 ex.
(AG). 2-1 Plantage MuidergrachVPl. Kerklaan 1 ex. (WvdW).4-t Baanderskade 1 ex. t.p. (WvdW, FN).

5-1,9-l en l3-1 Lutkemeerpolder 1 ex. (.lvB). 13-1,l$-2T.Schreursweg 1 ex. (RvD, pJM). 18-i p.

Calandlaan/Heselaarstraat I ex. (JvB). 21-1 RöntgenstraayPasteurstraat I ex. (WvdW).29-1 Blanken-
straat gehoord (JLK). 30-1 Akersingel 1 ex. (JvB).2-2 Gein 1 ex. (FvG).4-2 Laagte Kadijk t ex. (JLK).4-2
Artis I ex. (JLK). Artis gehele periode 1-2 ex. t.p. (WvdW).4-2 PóstkantoorVan Hallstraat 1 t.p.
(WvdW). 6-2 Jekerstraat 1 ex. (E. de Leeuw). 'l 1-2 Nic. de Roeverstraat 1 ex. (FvG). 12-3 G. van den Bosch-
pad 2 ex. (PP). 17-3 Monnikmeer 1 m. ad. (FV, WvdW). Gehele winter tot medio maart 2 ex. Artis (WvdW).

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zeeburgereiland gehele winter tot max. 8 ex. t.p. (WL, med. WvdW).
Witte Kwikstaart 5-1 Schellingwouderbreek 1 m. t.p. (WvdW). 9-1 tnlaagpolder I ex. (pJM).

8-2 lm 27-3 Osdorper Binnenpolder max. 16 ex. (PT). 8-2 Kinsel 5 ex. (EdB).

Rouwkwikstaaft2T-2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. t.p. (PT). 3-3 Funenterrein 1 m. (JLK). 9-3 De
Munt, Waterland 1 m. t.p. i.g.v. 66 Witte Kwikken (WvdW). 13-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder,
Land van Geijsel 1 v. (WS). 24-3 Overdiemerpolder 1 m. (EdB). 3 t -3 Cruquiusweg oostzijde I m. (S. Sy-

brandi).
Zwarte Roodstaart 28-3 Java-eiland 1 ex. zingend (S. Bos). 31-3 Cruquiusweg Oostzijde 1 m., sub-
song (RB).

Blauwborst 26-3 De Hoge Dijk 1 ex. (WS). 28-3,29-3 Bretten-Groote Braak I ex. (RA, pT). 29-3
Houtrakkerbeemden-West (RA). 30-3 Peereboom 2 ad. m. vechtend buitendijks (WvdW).
Roodborsttapuit 17-3 Schinkelbos 1 paar (Klaas Eigenhuis, med. R\4.

Kramsvogel 7-2 Poppendammergouw 160 ex. (FvG).

Grote Liister4-1 omg. Andreasziekenhuis 1 ex. (CvdO). 5-1 Lutkemeerpolder I ex. (jvB). 27-2De
Kuil Ma Braunpad 2 ex. N (PJM).

Rietzanger 30-3 Bretten-Groote Braak 1 ex. (Pï).

Zwartkop 5-3 1 m. t.p. tuin Laplacestraat (GvD).

Fatis 26-3 Brettenzone I ex. (PT).

Tiiftjaf 13-1 Vijfhoek 1 ex. (NZ). 18-1, 19-1 Ben Nevis, Akerpolder 1 ex. (M. de Ruiter, med. JvB).5-2
eerste zangwaarneming Meerwaldtpad Slotermeer (ED). 8-3 Frankendael 1 ex. zingend (GvD. R. Stet).
8-3 Vondelpark 'l ex. zingend (CvdO).

Vuurgoudhaantie 2-1 Laplacestraat 20 1 ex. in tuin (/VvdW). 14-1 Newtonstraat I m. t.p. (WvdW).
6-2 Warmondstraat 2 ex. (J.H. van Oers). 3-3 Poppendammergouw 1 ex. (EdB). 4-3 Flevopark I ex. (JV).

30-3 Sloterweg, Badhoevedorp 1 ex. (FvG).

Baardmannetie 6-1 Vijfhoek 3 ex. (NZ). 15-2 Bretten-Groote Braak 1 ex. (TvD). 5-3 Kinsel 5 ex. (1.

Keuchenius). 29-3 Houtrakkerbeemden-West (RA).

witkopstaartmees 3-2 Oeverlanden 2 ex., 10-2 Nwe Meer 1 ex. (RvO). 17-3 Brettenzone 1 ex. (RA).

Matkop 30-3 Buitensingel (fietspad over A2) 1 ex. zang (EdB).

Zwarte Mees 8-2, 1 6-2 Westgaarde 3-4 ex. (JvB). 12-3 Flevopark 1 ex. (RA).

Boomklever 6-1 Vondelpark t.h.v. Jan Pieter Heijestraat 1 ex. gehoord (Theo van Lent). 25-1, 27-3
Vondelpark tussen Emmalaan en Amstelveenseweg 1 ex. (JvB). 23-3 Vondelpark omg. Willemsbrug I
ex. (RV). 27-3 Vondelpark t.h.v. Melkhuisje I ex. (JvB). 3-2, 16-2, 12-3, 17-3, 26-3,29-3 Flevopark t -2
ex., 6-2 daar tweemaal 2 ex. (RA, RB, EdB, JV, RV. NZ). 1 5-2 Artis 1 ex. (FvG). 1 7-2 Beatrixpark gehoord
(WvdW). 4-3 Bijenpark, Eendrachtpolder 2 ex. (PT). 17-3 Nwe Oosterbegraafplaats 1 ex. (RV). 20-3 Oos-
terpark 1 paar nestelend (JLK). 29-3, 31-3 Frankendael 1 ex. (FvG).

Russische Kauw t 7-1 Jozef lsraëlskade 'l ex. (EdB). 23-1 Handweg Amstelveen 1 ex. i.g.v. gewone
Kauwen (P. Böhre, med. RV).

ti" +
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ALLE WAARNEMERS EN DEELNEMERS

AAN HET AMSTERDAMS VOGELNET
EN VOGELNEï ZUID.KENNEMERLAND

WORDEN BEDANKT VOOR HET INZEN.
DEN VAN HUN EIGEN WAARNEMIN.
GEN EN/OF DIE VAN DERDEN.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

Roek tg-t Broekzijdse Polder 6 ex. (WS). 23-1 GolÍtenein De Ho-
ge Dijk 2 ex. (WS). 16-2 Zunderdorp 50 ex. (FvG). 1 1-3 AMC-ter-
rein 1 ex. (WS). 30-3 't Schouw 29 nesten in de maak (NZ).

Bonte Kraai 13-1 Overleek 1 ex. t.p. (FV, WvdW). 7-3 Artis 2

ex. t.p. (mw. Gerda, med. WvdW).
Europese Kanarie 30-3 Nwe Oosterbegraafplaats 2 ex. (J\4.

Keep 27-1 Sloterureg, Badhoevedorp bij Zwanenburgbaan >60
ex. t.p., groepszang ten gehore brengend (RvD).30-1 Um 31-3 T.

Schreursweg grote gemengde groep met Vinken, Kepen brachten
groepszang voort (JvB, PJM, Pr. 1 6-3, 29-3 Australiëhavenweg I

ex. (TvD). 22-3 Meerwaldtpad 1 ex. (TvD). 23-3 Vliegenbos 1 ex.
(NZ).27-3,28-3 Knooppunt Badhoevedorp resp. 2 en 6 ex. (FvG).

Kneu t8-1 lJburg 4 ex. t.p. (WvdW, FN, MM). 4-3 Lutkemeerpol-
der 60 ex. (PT).

Frater 1B-1 lJburg 28 ex. t.p. (WvdW, MM, FN).

barmsijs 1-1 Nwe Oosterbegraafplaats 1 ex. (FvG).4-t Flevo-
park 3 ex. t.p. (WvdW, FN).

27-1 tlm 1 -2 Flevopark max. 20 ex. (AJ, JLK, FdK). 2-3 Frankenda-

el 3 ex. (1. Keuchenius).

Kleine Barmsijs 3-2 Haven-Ballast 1 ex. (NZ). 17-2 Rembrandt-
park 2 ex. zingend en baltsend (WvdW).

Goudvink 1-1 Ballastbos 1 ex. (NZ).6-1 VijÍhoek2 paar(NZ).
31-1 ,3-2, 10-2 Flevopark 1 m. (JV, J. van den Brink) en van 16-2
t/.r, 26-3 max. 4 ex. m.v. t.p. (RB, JV, S. Crommelin).
Appelvink 5-1 tlm24-2 Flevopark max. 5 ex. (AJ, JLK, JV, MvdV,
FdK). 16-1 Nwe Oosterbegraafplaats 2 ex. (FvG). 10-2 Artis 1 v. t.p.
later naar W-NW flrWdW). 16-2 De Hoge Dijk 1 ex. (WS). 17-3,21-
3 Westgaarde 1 ex. (ivB).

Sneeuwgors 18-1 lJburg 6 ex. t.p. (WvdW, MM, FN). 16-2
Mlarken 1 ex. (FvG).

AG AXELGROENVELD

JVB JAN VAN BLANKEN

A AUKE JANSEN
MM MARTIN MELCHERS

BMK BERÏ EN MIENEKE KAMP
MV MARC VAN DER VALK
CVDO CEES VAN DEN OEVER

NZ NIRK ZULMANS
ED EDIAL DEKKER

PJM PAULJ, MARCUS
EDB ELLEN DE BRUIN

PM PETER MOL
EW ERIK WOKKE
PP PHILIP PLENCKERS

FDK FRANS DE KRUIF

PT PAUI TAK

FN FRED NORDHEIM
RA RUUD ALTENBURG
FV FRANKVISBEEN
RB RO8 BAARS
FVG FRANK VAN GROEN
RV RUUD VLEK
6DB GERBEN DE BOER

RVD RONALDVAN DUK

GVD GUUS VAN DUIN
RVO RUTGER VAN OUWERKERK
HM HERBERT MINTER
ryD TEUN VAN DIJK
HS HANS SCHUURMAN
WL WL LEURS

JLK JIP LOUWE KOOUMANS
W5 WILT SCHEP

JV JIKKE VELTMAN
WVDW WILLEM VAN DER WAAL

Andere
diersoorten Reacties:

naar Paul J. Marcus
A.J. Krophollerstraal 23,
1064 DB Amsterdam
T 020 - 61s 90 34
E paul.marcus@1 2move.nl

Waarnemingen april Um augus-
tus 2002 inzenden tot uiterlijk
ÍO september 2002.

Vos 6-t Ballastbos I ex. (NZ).

Vleermuis Gen sp. cf. Dwergvleermuis 29-1 Th.

de Bockstraat 1 ex. rondvliegend (RvD).

Kleine lllíatersalamander 1 1-2 Kalfjeslaan (AG). 1 8-
3 Spaarndammerdijk bij Houtrakkerhoek 1 ex. op de weg
(PJM).

Kleine Vos 17-2 Vijfhoek 1 ex. (NZ).

Dagpauwoog 16-3 Buiksloterdijk 1 ex. (NZ).

Citroenvlinder 2-2 Waímondstraat (J.H. van Oers)
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Ontvangen literatuur

Jan van Blanken

Na een jaar afwezigheid gaat deze rubriek weer van start. Allereerst besteed ik aan-
dacht aan de sinds begin dit jaar verschenen landelijke en regionale vogeltijdschriften.
Verder geef ik een overzicht van andere milieu- en natuurtudschriften en -berichten. lk
noem de meest interessante artikelen en geef hier en daar een toelichting of korte sa-

menvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Tenslotte bespreek ik het re-

cent verschenen boek 'Vogeltrek over Nederland'.

Vogeltijdschriften

DEDUINSTAG (Vogelclub
Katwijk), jg. 17, 2002 m. I

Met bijna 30 foto's (zwart-wit)

qua styling en uiwoering één van

de mooiere bladen. Dit keer voor-

al korte artikelen, onder meer

over de waarneming op 23 maart

2002 van een Klapekter en de

trek van Dwergmeeuwen. De

waarnemingenrubriek bevat weer

enkele bijzondere soorten, Pape-

gaaiduiker en Siberische Tjiftjaf.

DEGRAUWEGANS
(Stichting Vogel- en Natuur-
wacht'Zuid-Flevoland'), jg.
18, nummer 02-l

. Ringverslag Kromslootpark
2fi)1. In het kader v.h. Constant

Effort Site-project (CES) werden

in 2001 voor de achtste keer vo-
gels geringd. Totaal werden 2.505

vogels verdeeld over 57 soorten

gevangen. Het vangen gebeurt

m.b.v. mistnetten.
. Nestkasttellingen Kemphaan-

De Linde.

DE GRAUWE GORS (Ver-
eniging Avifauna Groningen),
jg.30,2002 nr. I

. De broedvogels van de Ooster-
polder, inventarisatie in 2001.
. Doortrek van de Pimpel- en

Koolmezen in najaar 1999 had

invasieachtig karakter.

DE KIEFT ( Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek), jg.
26,maart2O02rlr.l

. Vossen en weidevogels: samen-

vatting van onderzoek door Lydia

ïump naar de invloed vanVossen

op weidevogels in het Noord-

Hollands Duinreservaat. Ze toont
aan dat 7 UVo v an het totale aantal

gepredeerde legsels van weidevo-

gels verloren gaat door nachtelij-

ke predatie, hetgeen aannemelijk

maakt dat de Vos verantwooÍde-

lijk is. Het uitkomstpercentage

van nesten is echter nog zo hoog,

dat niet direct voor een achteruit-

gangvan weidevogels hoeft te

worden gevreesd
. De Blauwe Reiger n20O1.279
paar, stand afgelopen tien iaar
stabiel.
. IGobbelzwanen in de Wijde
Wormer geteld.
. Onderuoek naar Zwarte Sterns

toont achteruitgang aan. Verslag

van een door Jan v.d. Winden op

29 januari gehouden lezing: in
I 940/50 broedden nog 40.000-

50.000 p. in Nederland, nu nog

maar 1.000. Het verdwijnen ud.
broedbiotoop vindt zijn oorza-

ken in het verdwijnen van Krab-

bescheer, waarop de sterns hun

nesten bouwen, recreatiedruk en

intensief maaibeleid.

DE KORHAAN (Vogelwerk-
groep Het Gooi en omstre-
ken),jg.36, februari 2002 nr. I

.In memoriam. Rob Kole staat

stil bij het overlijden op 3l ja-

nuari van dit jaar van Prof. Dr.
K.H.Voous.
.Afrramevan de Ekster in Ne-

derland (overname uit HetVo-
geljaar jg. 47, 1999 nr. 3).

Uit wintertellingen van de Ek-

ster in De Kempen blijkt dat de

soort daar is gehalveerd (in
1984-1986 5,7 en in 1996 en

1998 2 ex. per ha). Dit beeld

werd al bevestigd door het PTT-

en BMP-project van SOVON.

Het verschijnsel doet zich speci-

aal voor in bosrijke, waar de

soort inmiddels veelal is verd-
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wenen, en agrarische gebieden.

In stedelijke gebieden is de Ek-
ster stabiel gebleven of mogelijk
toegenomen, hetgeen echter
niet opweegt tegen de afirame in
agrarisch gebied.
. De stand van de Huiszwaluw
in 2001 tussen Vecht en Eem.

Met 1254 bewoonde nesten in
2001 kan worden geconcludeerd

dat de stand zich t.o.v. 2000

heeft gestabiliseerd - er was

slechts 4qo toename.

DE KORHAAN (Vogel-
werkgroep Het Gooi en oms-
treken), jg. 36, apri12002 nr.2

. Twee stuivers voor een Ekster.

. De verpakking. Wetenswaar-

digheden over het verenHeed.
. Mystery Bird. Moeilijkheden bij
het inventariseren v. Steenuilen

en een oproep van de subgroep

Steenuilenproject voor het door-
geven van waarnemingen.

cop. Waarneming van twee Vale

Gieren op 21 mei 2001 bij Nieu-
wegein.
. Grote Oeverzwaluwkolonie in
Papendorp. Maar liefst 229 bezet-

te nesten in tijdelijk zanddepot

nabij deze voormalige polder.

DEMOURIK (Vogelwerk-
groep Rijkvan Nijmegen e.o.),
2O02m.l

. Verslag inventarisaties Gelder-
se Poort 2000 en 2001 (zie

Vlerk).
. Waarnemingenrubriek Zee-

arend 6 juni 2001, Dwergarend
2 I juni 2001, Vorkstaartmeeuw
l8 sept.2001 (zeldzaam in bin-
nenland).

DE SKOR (Vogelwerkgroep
Texel), jg. 21, 2002 nr. I
. Korverskooi nr.34, overzicht
2001. Sinds start in 1993 wer-
den 20.902 vogels geringd
(ruim 2.300 per jaar). Merel
(5.47 9), Zw artlap (3. I 5a),
Roodborst ( f .493), Zanglijster
(r.454) en Koperwiek (1.068)

vormen meer dan 6096 van to-
taal.
. Dwergsterns op Texel in 2001.

Met 69 p. in 2001 t.o.v. 100 p. in
2000 een substantiële afrrame.

Voorjaarsstorm en zware regen-

val worden als oorzaken ge-

noemd.
. Wadvogeltellin g 22 juli 200 t.
Totad 54.631 vogels met in de

top drie: Scholekster (6.0S8),

Zilvermeeuw (4.709) en Ture-
luur (2.035). Zilvermeeuw bleef
redelijk constant sinds 1980.
. Broedvogels van de Staatsbos-

sen in 2001. Landelijke achter-
uitgang Zomertortel blijft ook

C)rrtr,etrr gen li lerirtuur

hier niet onopgemerkt met l5
p. in 2000 en 6 p. in 2001.
. Dooitrek Steenlopers aari de

Hondsbossche Zeewering. Uit
ringonderzoek blijkt dat Steen-

lopers die vroeg in nazomer/na-
jaar arriveren, sneller doortrek-
ken dan er die later arriveren.
. Onderzoek aan duikers levert
nieuwe soort op voor Tirrel,
Onderzoek naar gehoorsteen-

tjes in darm Roodkeelduiker

brengt voorkomen van Zwarte
Grondel (Gobius niger) bij Terrel

aan het licht.

DE SKOR (Vogelwerkgroep
Texel), jg. 21,2002 nr. 2

. De wadvogeltellingen van 18

november 2(X)1. Ruim 99.0fi)
watervogels werden geteld. En-
kele aantallen: Smient 14.000,

Wulp I 1.000, Grauwe Gans

5.000, Waterral 35.

DE STEENLOPER (Vogel-
werkgroep Den Helder), jg.
20, februari nr. 106

. Grote fagers kiezen open zee

via het Molengat.
. Doortrekvan Steenlopers aan

de Hondsbossche Zeewering,
Uit ringonderzoek blijkt dat
eerstejaars Steenlopers die woeg
in nazomer/najaar arriveren,
sneller doortrekken dan ex. die
later arriveren.
. Guus Geluk doet er een slag

naar. Over de Dwergganzen na-
bij de Abtskolk en enkele we-
tenswaardigheden over deze

§oort.

DE KRUISBEK (Vogelwacht
Utrecht), jg. 45, februari 2002
nr. I

Dit nummer is voornamelijk ge-

wijd aan de kraaiachtigen. Behal-

ve bii status en voorkomen van

de verschillende soorten, wordt
stilgestaan bij de aI dan niet ver-
onderstelde schadelijkheid, mede

gezien in het licht van de nieuwe

Flora- en faunawet.

DE KRUISBEK (Vogelwacht
Utrecht), jg. 45 , aprï12002 nr.2

. Pleisterende Dwergmeeuwen
tijdens de voorjaarstrek in het
oostelijk Vechtplassengebied.

Maximaal 1.100 ex. in 1999 op
deWijde Blik.
. Vale Gieren over polderVuyl-
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DE STEENLOPER (Vogel-
werkgroep Den Helder), jg.
20,nr.107

Deze aflevering is met 69 blz.
geheel gewijd aan zeetrektellin-

gen in 2001 langs Huisduinen.
Tijdens 894 teluren werden

756.245 vogels geteld (voorjaar

35 I.523, najaar 404.722) ver-
deeld over 125 soorten (excl.

zangvogels). Daarnaast 14

Bruinvissen, 3.102 Zeehoaden

en 564 Grijze Zeehonden.

DE STRANDLOPER (Ver-
eniging voor Natuur en Vogel-
bescherming Noordwijk), jg.
34,maart2OO2,nr.l

. Broedvogelinventarisatie in de

Àdamse Waterleidingduinen in
2001. In vijfkerngebieden (to-
taal2l5 ha) werden volgens de

BMP-methode van SOVON 670

broedgevallen vastgesteld, ver-

deeld over 42 soorten.
. Dagboekvan een Noordwijks
Gierzwaluwpaar.

DETAKKELING (Werk-
groep Roofoogels Nederland),
jg. 10,2002 m l
. Camera ter controle van

boomnesten van roofuogels. In-
formatie over aanschaf van ma-

terialen en technische toelich-
ting voor gebruik van een

observatiecamera bij roo&ogel-
nesten.
. Trends en broedresultaten van

roofuogels in Nederland in
2001. Op basis van 4.362 ont-
vangen nestkaarten over het

broedseizoen 2001 wordt soort-
gewijs, merendeels in tabelvorm

en per provincie, gedetailleerde

informatie verstrekt over aantal

geringde nestjonge roofrogels,

legbegin en -grootte, aantal uit-
gevlogen jongen, geslachtsver-

houding en prooi. Zeer uitge-

breid artikel (42blz.\ en

kenmerkend voor het hoge ni-
veau van dit tijdschrift.
. Vervolging van roofrogels in
Nederland in 2001. Door MKZ-
crisis waren er mogelijk minder
meldingen dan in 2000. Alle
vergiftigingsgevallen (26) be-

troffen Buizerd en Havik en

vonden in hoofdzaakin Noord-
Nederland en Brabant plaats.

Beide soorten hadden ook het

meest van nestverstoring te lij-
den (60 van de 80 gemelde ge-

vallen). Ook hier ligt het zwaar-

tepunt in Noord-Nederland
(Buizerd) en Brabant (Havik).
. Grauwe Kiekendieven in Ne-

derland in 2001. 35 p. waarvan in
Groningen en Flevoland 27 resp.

3. Onder meer aandacht voor
prooikeuze en ringonderzoek.
. Broedduur bij Sperwers; duur
van de eifase en berekening van

het legbegin. Op basis van tus-

sen 1990 en 2001 vastgesteld

legbegin van 156 nesten bere-

kenden de onderzoekers de ge-

middelde eifasen (aantal dagen

tussen leggen eerste ei en uitko-
men eerste kuiken). Uiwoerig
doen zij hun werkwijze uit de

doeken.
. Snavelafrr,Ukingen bij een één-

dagskuiken van de Sperwer,

DETRINGIAAN (Vogel-
werkgroep Schagen en omstre-
ken), jg. 25, februari 2002, nr. I

. Eerste waarnemingen van zo-

mergasten - 2001. Vroege Huis-
zwaluw: 23 maart.
Zoals ook bij veel andere vogel-

werkgroepen, kunnen de leden

van de Schagense vogelwerk-

groep hun eerste waarnemingen

van zomergasten op daartoe be-

schikbare lijsten inzenden. Van

de 290 leden gaven eÍ negen

hieraan gehoor. De VWG Am-
sterdam met 266 leden deed het

in 2001 met 14 terugontvangen

lijsten dus niet eens zo slecht.
. Kerkuilen rondom Schagen. In
2001 7 broedgevallen met 13

uitgevlogen jongen tegen 8

broedgevallen met 27 uitgevlo-
gen jongen in 2000.
. Steltlopertelling l7 november

2001.
. Stookolieslachtoffertelling.
. Een ochtendje vogels vangen

en ringen. Er wordt wat afge-

ringd in ons land. Verslag van

een ochtendje vangen en ringen

in het Robbenoordbos op l0
november 2001.

DE.TRINGIAAN (Vogel;
werkgroep Schagen en oms-
treken), jg. 25, april 2002, nr. 2

. Broedvogelverslag Zwanenwa-

ter 2001. Een kleine selectie:

Àalscholver: 900 p., Brandgans:

9 p. (2000: 30), Groene Specht:

0 (2000: l), Havik I p., IGrkuil:
I p., kpelaar 75 p. Dit verslag

gaat ook in op de impact van de

daar aanwezige Havik op som-

mige andere broedvogelsoorten.
. Bosuilen in de lfdamse Water-

leidingduinen. De auteur van

dit artikel, )aap Beers, ging een

ochtendje mee met Fred Ko-

ning, die dit gebied al ruim 40
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jaar op o.m. uilen onderzoekt

en doet daarvan verslag (ringen,

ringen aflezen, wegen, beoorde-

len en in kaart brengen status

verenkleed en ruipatroon).
. Huiszwaluwonderzoek 200 l.
In 2001 werden 184 nesten ge-

teld. De jaarlijlae aantallen over
199 4-2OO2 fl uctueren sterk
(min. 162, mar 272).ln't Tand
was sprake van een afrrame van

6l naar 28 nesten, hetgeen vol-
gens de onderzoekers vermoe-

delijk te wijten is aan het omzet-

ten van weiland in bollengrond,

waardoor minder voedselaan-

bod (insecten).

DEWINTERKONING
( Vogelwerkgroep Castricum ),
jg.37,april2002,nr. I

. Castricum epicurisch centrum
van terugmeldingen. Aót te-

rugmeldingen van in Castricum
geringde Rosse Gruttot.0.a. uit
Norilsk en Dudinska (Rusland,

4.748 km) en Walvis Bay lagoon
(Namibië), tot nu toe de zuide-

lijkst teruggemelde Rosse Grut-
to van Nederland.
. [ruke terugmeldingen van

vinkenbaan Castricum.
. Doortrek van Steenlopers aan

de Hondsbossóe Zeewering.

Dit artikel is in verschillende vo-
geltijdschrift en verschenen. Zie

o.a. De Steenloper (VWG Den

Helder), j8. 20, februari nr. 106.

FICEDULA (kwartaalblad
van de ïwentse Vogelwerk-
groep), jg.3 l, maart 2002, nr. I

. Najaarstrek bij Enschede en

Iosser in 2001. TelpostAams-

veen, deel uitmakend van dit
trekonderzoek, ligt op de hoofd-

trekbaan van de Houtduif, het-
geen resulteerde in bijna
100.000 Houtduiven in 5 uur.
. Kerkuilenpopulatie in ïwente
gegroeid. In ïwente zijn 480

nestkasten geplaatst. Ontwikke-
ling: 1980: 15 paar, 1990:68

paar, 2001: I 16 paar.
. Broedvogels van het landgoed

Twickel. Resultaten van onder-

zoeken in de jaren 1995 ím
2001, gericht op schaarse en

zeldzame soorten. Drie verschil-

lende methoden werden gehan-

teerd, o.a. uitgebreide territori-
umkartering, en de methode

voor de SOVON-broedvogelat-

las en wel in 9 (intensiefonder-

zoek) resp. 9lolo (extensief on-
derzoek) van het onderzochte
gebied met aanvullend een

soortonderzoek langs de beken.

Kleinschaligheid en gevarieerd-

heid van het ruim I1.fi)0 ha

grote landsóap bepalen de gro-

te soortenrijkdom (105 soorten,

waaronder 50 p. Kleine Bonte

Specht, 15 p. Grote Gele Kwik-
staart,450 p, Gekraagde Rood-

staart, I p. Grauwe Klauwier,2
p. Europese Kanarie). Genoem-

de aantallen zijn schattingen,

verkregen door extrapolatie van

de resultaten gebaseerd op

dichtheden uit het intensieve

onderzoek en aangevuld met de

resultaten van het Atlasproject.

Enig voorbehoud lijkt me daar-

om op zijn plaats.

FITIS (Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland), jg. 38, 2002
nr. I

. Vogelinventarisatie Prins

Bernhardbos broedseizoen

2000.

L)ntvangerr literatr.Lur

. Pica urbanica. Leden van de

VWG Zuid-Kennemerland in-
ventariseerden Eksters in een

deel van het steddk gebied in
en rond Haarlem en lfmuiden,
De landelijke trend (halvering

broedpopulatie t.o.v. 1980) is

ook in het Haarlemse zichtbaar.
. De ïbolenburgerplas: een (vo-

gel)gebied in ontwikkeling. Dit
nabij Hoofddorp in aanleg zijn-
de recreatiegebied is in de loop
van de jaren voor vogels aan-

trekkelijk geworden. Oeverzwa-

luw en Blauwborst profiteren

van tijdelijk geschikt broedbio-
toop. Mogelijke woningbouw in
de onmiddellijke omgeving is

niet ondenkbaar. Onzeker is of
bij de verdere inrichting het ge-

bied zijn huidige aantrekkelijk-

heid voor vogels zal behouden.

De auteur doet daarom diverse

aanbevelingen.
. Zomerfenologie 2001, eerste en

tweede aankomstdata Van de

volgende 4 soorten werden de

tot 2001 vroegst bekende data

verder aangescherpt (ik heb de

woegste data voor Amsterdam

er maar even bij gezocht): Gele

Kxrilstaart 27 februari (oude re-

cord 13 maart,Amsterdam I
maart), TaPuit 26 februari 2 ex.!!

(oude record 29 februari,Àm-
sterdam 13 maart), Grasmus 13

maart (oude record 2 april, Am-
sterdam 13 april), Tuinfluiter 25

maaÍt (oude record 4 april).
. Zeetrek Bloem endaal aan Zee,

voorjaar 2001.
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HETVOGELJAAR (twee-
maandelijks tijdschrift voor
vogelstudie en vogelbescher-
ming), jg.50,2002 nr. I

MEERKOET (Natuurvereni-
ging Wierhaven ), jg. 2002, nr. 1

Deze keer zijn aardig wat artike-
len gewijd aan ringonderzoek.
. Doortrek van Steenlopers aan

de Hondsbossche Zeewering.
Zie De Steenloper (WVG Den
Helder), jg. 20, februari nr. 106.
. faarverslag Ringonderzoek De

Voorboezem/gemaal Leemans

2001. 635 uur vangen met maxi-
maal I38 meter mistnetten resul-

teerde in 2.528 nieuwgeringde
vogels verdeeld over 74 soorten.
. Ringwaarnemingen uit het
werkgebied.
. Tien jaar pulletjes vangen op
Wieringen en de Wieringermeer.
Ik vraag me af of er ooit degelijk
onderzoek is gedaan naar de in-
vloed van al dat vangwerk op het
welzijn van vogels. Soms krijg ik
de indruk dat er wordt geringd
om het ringen zelf.

MEERKOET (Natuurvereni-
ging Wierhaven), jg. 2002, nr. 2

. faarverslag Kerkuilen Wierin-
gen - Wieringermeer. Van de 64

kasten zijn er in 2001 24bezet
geweest, goed voor 2l broedpa-
ren (2000: l7). Een opmerkelijk
staaltje van trekgedrag: een door
Luc Smit, auteur van het artikel,
als nes§ong geringde lGrkuil
werd na 120 dagen dood gevon-

den op het vliegveld van Minne-
apolis (USA). Dat is 7.219 km
ver! Mebs noemt als maximale
afstand 1.625 km (Mebs, Uilen
van Europa, 1987). I(an het niet
zijn dat dit uiltje een vliegreis
heeft gemaakt?
. Noord-Holland Kerkuilenver-
slag 2001. 58 broedgevallen in
2001.

. Ruigpootbuizerd in de Wierin-
germeer van 1972 tlm 2001.

SOVON NIE(IVS, maart
2002,nr. I

. De Euro? Onder vogelaars al
jaren ingevoerd! Een artikel ge-

wijd aan het voorkomen van de

Europese IGnarie ontleend aan

waarnemingen ten behoeve van
het Bijzondere Soorten Project.
De soort broedt sinds 1922 jaar-

lijks in Nederland. De meeste

paren zitten in Zuid-Limburg
en verder, in mindere mate, in
ïwente en deAchterhoek Mo-
gelijk doordat de'Eurokanarie'
in ons land aan de uiterste
noordwest-rand van zijn broed-
areaal zit, wisselt het aantal

broedparen van jaar totjaar
sterlc 1978-79: 450-550, 1983-85:

100-150, 1992: 160-200, 1995:

2s0-300, 1997 -982 400,- 450.
. Onstuimig koloniejaar 2001.

De tellers hadden het in 2001

door de MKZ-crisis niet gemak-
kelijk. Toch werd er nog heel

wat aan afgeteld. In dit artikel
worden in het kort de eerste

voorlopige resultaten tegen het
licht gehouden, o.a. Zwartkop-
meeuw: 1.100 paar; Oeverzwa-

luw: nog steeds in de lift (het

lijkt er op: hoe meer bouwacti-
viteit hoe meer Oeverzrvalu-
lven).
. Midwintertelling van wateryo-
gels in 200f. Een overzicht van
de voorlopige aantallen van al-
gemenere soorten in 2001 in
vergelijking met de gemiddel-

den over 1996-2000. In 3.000

telgebieden werden 3,3 miljoen
watervogels geteld.
. Kwartelkoning profiteert van

Zelf heb ik al jaren een abonne-
ment. Nieuwe opmaak en foto's
in kleur geven het eerste num-
mer n de vijftigste (!) jaar-

gang van dit sympathieke tijd-
schrift een meer eigentijdse
uitstraling. De rubriek'Veld-
waarnemingen' (de oudste ru-
briek van het Vogeljaar) ont-
breekt en zal vermoedelijk niet
terugkeren. De redactie wacht
de reactie van de lezers af. M,i.
had deze rubriek ook weinig in-
formatieve waarde meer, want
regelmatig werden waarnemin-
gen opgenomenvan meer dan
een jaar oud.
Ook deze keer bevat het Vogel-
jaar weer een aantal aardige niet
al te diepgaande artikelen. En
dat voor slechts € 12,75 per jaar
voor zes nummers. Een selectie:
. Een groep Grutto's die stand
houdt. Alco van Klinken schetst

de omstandigheden in een am-
per 20 ha. groot poldergebiedje
nabij Groningen, waar de Grut-
to in tegenstelling tot de lande-
lijke trend stand weet te houden
(1996 13 paar).
. Digitale snelweg. Deze altijd
weer interessante rubriek van
Peter Meijer lees ik graag. Ie hebt
nauwelijks nog zin de deur uit te
gaan, want je hebt de vogelwe-

reld in huis en zo langz"mgl-
hand lijkt het wel ofelkevogelfa-
milie/soort zijn eigen site heeft.

26 DeGierzwaluw jaargang 40 nÍ z, augustus 2oo2



beschermingsmaatregelen.
. NestkaartenprojecÍ de kaarten

op tafel. Uit de gegevens ont-
leend aan maar liefst meer dan

I 00.000 nest(kast)kaarten, con-

cludeert SOVON dat een aantal

soorten (Koolmees, Pimpelmeés

en Bonte Vliegenvanger) steeds

woeger met broeden beginnen.

De gemiddelde legdatum corre-

leert sterk met de voorjaarstem-

peratuur. Verondersteld wordt
dat Himaatverandering de oor-
zaak is van de verwoeging van

het broedseizoen. Het Ned. Inst.

voor Oecologisch Onderzoek

concludeerde dit al eerder. Zo
begint de Pimpelmees ten op-
zichte van 1986 gemiddeld elf
dagen eerder met broeden. Zelf
merken we dat natuurlijk ook
aan de fenologiedata. Ieder jaar

worden weer records gebroken.

Ik hoop trouwens binnenkort in
De Gietzwaluwvan de meest re-

guliere zomervogels de vroegste

drie voorjaarsdata in de regio

Amsterdam te publiceren.

SOVON NIEUWSBRIEF (dis-
tricten Dl + D8 + stukjes DlO
+ D20 Noord-Holland), fe-
bruari 2002

De afgelopen maanden waren

meer lijsterachtigen en Heggen-

mussen aanwezig dan anders.

Op Texel overwinterden Kemp-

hanen, Pijlstaarten en Rood-

borsttapuiten. Mogelijk speelde

het zachte weer een rol.
In najaar influx vanZwarte
Mees, Kruisbek en in geringere

mate Appelvink en (Noordse)

Goudvink. Eind okrober 174

Krooneenden op de Gouwzee.

Eind januari 2002 een Grote

Burgemeester in Adam. Vanaf

begin januari 2002 drie Ooie-

vaars bij Àdam pleisterend.

ïwee Waterspreeuwen in AWD
en één bij Diemen.

In Zuid- Kennemerland over-

winterden drie Klapeksters.

In deze nieuwsbrief vermeldt
samensteller Patrick Bergkamp

broedgevallen in 2001 van kolo-
nie- en zeldzame vogels in kader

LSB-onderzoek. Een niet volle-

dige opsomming: Zwartkop-
meeuw: 12 p.waarvan 3 p.,{-
dam-ZO; Oeverzwaluw: kolonie
Ouderkerk a/d Amstel vrijwel
nihil, mogelijk a.g.v. werkzaam-

heden (in 2000 I l8 nesten), II-
burg 93 nesten, Ruigoord 5 nes-

ten, Hoofddorp 107 nesten;

Roelc in de regio Àdam werden

97 nesten geteld (ik veronderstel

inclusief Abcoude) ; Kwak:

broedde met 13 p. in Artis (wij-
vliegende vogels); Kleine Ple-
yier: rondom Àdam I I p.; Ta-

puit 145- 160 p. voor geheel

Noord-Holland.

VLERK
Arnhem

(Vogelwerkgroep
e.o.),i9. 19, maart

Llntvan g*n literatuur'

Internet speelt een steeds grote-

re rol in informatie-uitwisse-
lirg.
. Fenologie 2001. Van 8 soorten

woegste datum ooit (o.a. Zwar-

te Ruiter l3-2, Boerenzwaluw

l7-3, Nachtegaal l-4 en Grauwe

Miegenvanger 30-3).
. Broedvogelinventarisatie Gel-

derse Poort 2000 en 2001. Grau-

we Gans en Nijlgans structureel

toenemend. Drie waarnemin-

gen Woudaapje in 2000 op drie
verschillende locaties. Brilduiker
I p., Oeverlopet 3 p., IJwogel 20

p., Kwartelkoning 9 p. (2000: 2l
p.) en Grauwe Gors 5 p.
. Trektellingen op telpost Ons

Genoegen, Arnhem najaar 2001.

Totaal 47.0fi) vogels verdeeld

over 84 soorten. Vink, Spreeuw,

Houtduif en Koperwiek zijn
goed voor 7096 van totaal.
. Vogels tellen; veranderingen en

verrassingen. Een compilatie
van 10 jaar tellen.
. De herintroductie van de Raaf

in Nederland en de vestiging in
het vrije veld. Aantalsontwikke-

ling t/m 2000. ln 1976 3 en in
2000 59 nesten.

VOGELNIEUWS (Vogelbe-
scherming Nederland), jg. I 5,
maart 2002 nr. I

. De Roodmuskwam, de Rood-

mus ging.
. Bescherming Kwartelkoning

succesvol in 2001, Van 60 p. in
1996 tot > 200 in 1997-2001

met uitschieter 586 p. in 1998.

In 2001 broedde ) 809o van de

20O2m.l

. Fenologie: The times they are

a-changin'. Universiteit Wage-

ningen organiseerde afgelopen

december een conferentie t.b.v,

de opzet van een European Phe-

nologyNetwork Deelnemers
(veelal wetenschappers) uit 26

landen en van verschillende dis-

ciplines presenteerden hun re-

sultaten en ervaringen. Alleen al

in Engeland namen 11.000

mensen deel aan uiteenlopende
fenologieprojecten, van Himaat
via pollen tot vogels.
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populatie in het rivierengebied

en in Groningen.
. Voor het leven gegrepèn door
De Peel. Boena van Noorden
(winnaar Herman Klompprijs)
ontraadselde de verdwijning
van de Ortolaan.Van Noorden

baseert zich op de zgn. eiland-

biografie. Zijn visie staat haaks

op de huidige trend om natuur-
gebieden via ecolinten met el-

kaar te verbinden.

VOGELNIELIWS (Vogelbe-
scherming Nederland), jg. 15,
aprrl2002nr.2

Dit nummer is gewijd aan de

bescherming van moerasvogels.

Van 6 van de ll in het bescher-

mingsplan opgenomen soorten

lopen de populaties terug
(Woudaap, Baardman, Zwarte

Stern, Grote Karekiet, Purper-

reiger en Roerdomp), terwijl
Krooneend, kpelaar en Blauw-

borst toenemen. Van Porselein-
hoen en Kwak is de ontwikke-
ling onduidelijk. Te veel maaien

is de voornaamste oorzaakvan
de achteruitgang, want dit leidt
tot minder voedselaanbod, min-
der nestgelegenheid en een ho-
gere predatiedruk. De speciaal

voor dit project uitgegeven bro-
chure Het ABC voor Bescher-

m ingsphn Mo erasvogels kan bij
Vogelbescherming Nederland

worden aangevraagd.

VOGELS (Vogelbescherming
Nederland ), m aartl april 2002
nr.2

. Een wolk van gratie in de pol-
der. Over de kracht en zwakte

van de Lepelaar.
. Een Blauwe Long achter het

Groene Hart. Het p§e« Delta-

natuur en de in verband hier-
mee geplande openstelling van

de Haringvlietsluizen in 2005

moet binnen l0 jaar resulteren

in 3000 ha natte natuur tussen

Haringvlietsluizen en Bies-

bosch, Nieuwe natuur als aan-

vulling op de huidige Ecologi-

sche Hoofdstructuur.
. Het zesde zintuig ontraadseld.
De ecologen Marcel Klaassen en

Theunis Piersma onderzochten

de chemische samenstelling van

eieren en donweren van toen-

drabroeders en komen tot het

oordeel dat niet, zoals altijd ge-

dacht, de in de overwinterings-
gebieden opgespaarde vetreser-

ve de basis vormt voor de

eivorming, maar het continue
voedselaanbod tijdens de korte
poolzomer, voedsel dat 24 uur
per etmaal volop aanwezig is,

De lange weg tussen winter- en

broedgebied weten ze feilloos te
vinden door het'aanvoelen' van

het aardmagnetisme in samen-

hang met sterrenhemel en zon-

nestand. Hiervoor maken ze ge-

bruik van hun inclinatiekompas
(het zesde zintuig) en biologi-
sche klok en leggen zo via de

zgn. grootcirkelkoers de kortste

weg af.

VOGELS (Vogelbescherming
Nederland), mei/juni 2002 nr. 3

. Het miskende natuurtalent
van de Westerschelde. Vogelbe-

sóerming Nederland bepleit

een deltaplan om te redden wat

er nog te redden valt aan dit in
grootte op twee na belangrijkste

zoute wetland van Nederland.

Nog steeds vormt de Wester-

schelde-delta een belangrijk
broedgebied voor vele soorten,

zoals Dwergstern en Kluut. De

delta fungeert daarnaast als foe-

rageergebied voor ontelbare

steltlopers op hun trekroute
naar het zuiden. In economi-

sche zin is het gebied een van de

belangrijkste West-Europese le-

vensaders in de verbinding van

de Noordzee met het Europese

achterland. De afgelopen vijftig
jaar in ogenschouw nemend,

weten we allemaal dat de wan-

kele balans tussen welvaart -
waarvan liefst steeds meer - en

natuur en milieu uiteindeliik
toch doorslaat naar de zijde

waar de meeste munten vallen.
. Terug naar het rijk dervoorva-
deren. Archeozoöloge Wietske

Prummel van de RU Groningen

onderzoekt dier§ke resten uit
archeologische opgravingen om
de consumptieve relatie tussen

mens en dier te achterhalen
(vYat at de mens?). Hiertoe
maakt ze gebruik van de zgn.

Cl4 (koolsto0-methode en de

dendrochronologie. Ze vond dat
naast KÍaanvogel en Kroeskop-
pelikaan ook de Zeearend ooit
tot de inheemse avifauna van de

l,age Landen behoorde en op

menig menu verscheen.

tr/ilieu- en
natuurtiidschriften/
berichteh

AMSTERDAMSMILIEU
(Milieucentrum Àmsterdam),
jg. 14, maart 2002 nr. I
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. De I(orenwolf vanAmsterdam.

Marc Nijboer bepleit ruimte voor
natuur inAmsteÍdam.
. Hoe wil jijÀmsterdam inrich-
ten? Het ontwerp-Structuurplan

wordt in oktober van dit jaar

vastgesteld. Voor woningbouw
heeftAmsterdam onder meer de

Bovenkerkelpolder op het oog.

Brettenzone, oevers Nieuwe Meer

en Westrandscheg komen moge-

lijk in aanmerking voor steddke
ontwikkeling. De inspraakproce-

dure ging in mei van start.

AMSTERDAMS MILIEU
( Milieucentrum Amsterdam),
jg. 13, mei 2002 nr.2

MCA heeft bij de provincie be-

zwaar aangetekend tegen het be-

stemmingsplan Lutkemeerpolder,

omdat naar haar meningvoor-
waarden ontbreken om de duur-
zame vestiging van een (milizu-
wiendelijk) bedrijventerrein te

waarborgen. Uit eigen ewaring
weet ik dat het gebied door de ge-

leidelijke ontsluiting de laatste ja-

ren sterk onder druk staat. Iaren-
lang was het min of meer een

stiltegebied in het meest westelij-

ke deel van Landelijk West, dat
doodliep tegen de Ringvaart van

de Haarlemmermeerpolder en

waar Patrijs, Gele Kwilataart en

Kluut jaar§ks broedden. Dit jaar

zaten er nog maar één paartje Pa-

trijs en een enkele Gele Kwik
Kluut (in 2000 nog een territori-
aal paar) en Kleine Plevier (laat-

stebroedgeval in 1999) lijken
voorgoed verdwenen.

BI.AADIE
(KNNV afd. Amsterdam), jg.
22,januari 2002 nr. I

Golven. Fons Bongers fiidVW-
GA) deed onderzoek naar de sa-

menstelling van prooidieren in
braakballen van Ransuilen op
AMC-terrein nabij golfterrein en

ziet overeenkomsten tussen hun
jachtstrategie en zijn jacht naar

golÍballen. Originele gedachten.

BLAADIE
( KNNV afd. Amsterdam), jg.
22,mei2002nr.2

De Eekhoorn: Het geheimzin-

nigste zoogdier van Nederland?

Enige tips voor het inventaÍise-
ren van Eekhoorns. Ik vraag me

overigens afhoe het met de Eek-

hoorn staat in onze regio. faren
geleden, toen ik nog regelmatig
in hetAsd. Bos kwam, zag ik ze

vaak in de buurt van de heuvel.

De laatste tijd zijn er enkele mel-
dingen uit het Amstelpark

BOOMBLAD (Alterra), jg.
14, februari 2002 nr. 1

Help, onze bossen verdrinken!
Over de negatieve gevolgen van

verhogen grondwaterpeil in bos-

sen om verdrogen tegen te gaan.

BOOMBLA.D (Alterra), jg.
14,aprrl2002 nr.2

DEGROENBEWUSTE
AMSTERDAMMER (IVN
afdeling Amste r dam), jg. 22,
voo4aar 2002

DEGROENBEWUSTE
AMSTERDAMMER (I\N{
afdeling Amsterdam), jg. 22,
zomer2002

DEGROENEZEGGE (ryN
afdeling Amstelveen), jg. I 8,
maart 2002 nr- I

NATUURENMILIEU
(opinieblad Stichting Natuur
en Milieu), jg. 26, februari
2002 dubbelnr. l/2

. Essay. Hoogleraar milieukunde
Lucas Reijnders concludeert dat

de politiek de wetenschappelijke

kennis over het milieu mis-

bruikt en daardoor het milieu-
beleid ondermijnt.
. Klaarlichte nacht. Over de ef-

fecten van's nachts verlichte be-

drijventerreinen en kassen op

dieren. Roodborsten bliiven de

hele nacht doorzingen tot ze

van uitputting sterven en herten

verliezen hun ondervacht, om-
dat hun biologische klok van

slag raakt.

NATUURENMILIEU (opi-
nieblad Stichting Natuur en
Milieu), jg. 26, maart 2002 nr. 3

Ik mis Martha. BioloogArnold
van Kreveld over het (on)nut
van biodiversiteit.

NATUURENMILIEU (opi-
nieblad Stichting Natuur en
Milieu), jg. 26, aprl 2002 nr, 4

NATUURENMILIEU (opi
nieblad Stichting Natuur en
Milieu), jg. 26, mei 2002 nr. 5

NATUUREN MILIEU (opi-
nieblad Stichting Natuur en
Milieu), jg.26, juni 2002nr.6
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Recent verschenen

VOGETTREK OVER NEDERLAND
Auteurs: Rob L,ensink Hans van Gasteren, Fred Hustings, Luit Buurma,
Guus van Duin, Leo Linnartz, FredVogelzang, CeesWtkap (Landelijke
Werkgroep Vogeltrektellen ).
Schuyt en Co. Uitgevers,432 blz. Prijs € 40,80.

Na een lange periode met veel tegenslag verscheen afgelopen februari
een boek over de zichtbare landtrek in Nederland. Verschillende nieuws-
bladen besteedden er al aandacht aan.

De auteurs komen tot de conclusie dat in het vooriaar 50 miljoen en in
het najaar maar liefst I l0 miljoen vogels over Nederland trekken. In wer-
kelijkheid, denken zij,zal dat nog een factor twee ofdrie keer zoveel zijn,
omdat een deel van de trek zich afspeelt in hogere luchtlagen en daar-
door onzichtbaar blijft .

De basis van het boek wordt gevormd door tellingen in de periode 1976-
1993 (totaal 67.000 teluren), waarin 23 miljoen vogels werden geteld.

Een half miljoen records werden opgeslagen in databases. Duizelingwek-
kende aantallen. Hoe krijg je die overzichteliik en begrijpelijk in een

boek? De auteurs zijn daarin glansrijk geslaagd. Eerst leiden ze de lezer in
in wat vogeltrek is. Voorts leggen ze verantwoording af over aanpak en
methodiek. Van de 430 bladzijden besteden ze er 277 aan soortbespre-
kingen. Voor de algemene soorten gebruiken zc tweebladzijden, één

voor het tekstuele deel in trivee kolommen en één voor vier soorten dia-
grammen. Soortgewijs staan daar gegevens over aantallen in voor- en
najaaq doortrek tijdens de dag, regionale verschillen, vliegrichting,
trends enzovoort. Regelmatig vermelden ze soortspecifieke wetenswaar-

digheden, bijv over het herkennen van de vogel in vlucht. Zo las ik dat
de Roodkeelpieper in zijaanzicht kop, nek en rug in een vrijwel rechte
lijn houdt, informatie die ik in geen enkele veldgids tegenkom.
Aanvullende hoofdstukken vatten de gegevens samen en schetsen patro-
nen en trends. Een bepaalde mate van statistische kennis is noodzakelijk
om alles goed te kunnen begrijpen. Delezer zal zich terdege moeten ver-
diepen in de gehanteerde aanpak en methodiek.

Kortom, een boek met een zeer hoge informatiedichtheid, De auteurs,
met name Fred Vogelzang en Guus van Duin, lid en gewezen lid van de

Vogelwerkgroep Amsterdam, wens ik geluk met deze schitterende uitgave.
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