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Komende activiteiten

Voor de lezingen en de nieuwjaarsborrel geldt: Nivonhuis, Polderweg
Middenweg / tramlijn 9) 20.00u tot ongeveer 22.00u (vanaf 19.30u is

gratis. Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker, 020-6933

De Artislezing vindt plaas in de koepelzaal van het Artis Planetarium. De lezing begint om 2O.OO

uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur. De zaal is vanaÍ een half uur voor de aanvangstijd van de
lezing geopend. De toegang is gratis voor alle houders van een Artispas. Overige belangstellenden
betalen € 7,50.

Zo í5 decemtÉi: Brouwercdam auto-excursre
Een extra trui en warme koffie zi.ln geen luxe in dit
barre oord. Het is er altijd koud, maar er zitten altijd
vogels. Natuurlijk rijden we's middags nog een rond-
je over de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden op
zoek naar ganzen en rooÍvogels. Kortom een ideale
kans om op de valreep je jaarlijst op te halen.

Di 14 ianuarl
Nieuwjaarsborrel en Getuidenquiz
De nieuwjaarsborrel biedt een uitstekende gelegen-
heid om weer eens bij te kletsen met de actieve le-
den binnen de Vogelwerkgroep. Uiteraard zal het er
ruim voozien zijn van een drankje en een hapje.
Theo van Lent presenteert deze avond een geluiden-
quiz. Zijn enthousiasme zal ongetwijfeld zorgdragen
voor een leuke happening. De beste geluidenkenner
krijgt een pri.js.

Di2llanuarl ARTIS-LEZING
Broedvogelonderzoek in Nederland
Op 30 november werd op de SOVON-dag de nieuwe
Broedvogelatlas gepresenteerd, welke tot stand is
gekomen dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Le-
zinggever Jan-Willem Vergeer was de coördinator
voor dit proiect.
Het uitgebreide kwantitatieve atlasondezoek toont
dat de aÍgelopen 25 jaar meerdere soorten opmerke-
lijk zijn veranderd in aantallen en/of verspreiding.
Sommige habitats in Nederland zijn aanzienlijk gewij-
zigd, met alle gevolgen van dien. Welke ontwikkelin-
gen kunnen gekoppeld worden aan belangrijke ver-
anderingen in grondgebruik, milieuvariabelen,
planologische ontwikkelingen en de opkomst van
natuurontwikkeling? Hoe komt de Rode Lijst er nu
uit te zien? Na de pauze zal Jip Louwe Kooijmans, lid
van de VWGA, dieper ingaan op bijzondere broedvo-
gels en karaktesoorten van Amsterdam. De broed-
biologie van sommige stadsvogels wijkt namelijk af

van hun soortgenoten in de buitengebieden. Jip zal
ons ook zeker de (weide-)vogels tonen die hij in Wa-
terland op de gevoelige plaat vastlegde.

Zo 16 februari lisel auto-excursle
ln de uitenrraarden van deze mooie rivier liggen niet
alleen weilanden maar ook rietvelden en stukken
open water. Het gebied is in de winter belangrijk
voor Kleine en Wilde Zwanen. Ook overwinteren er
Taigarietganzen en veel Kolganzen.

Do 2o februàr{,. Hollandse duinen /ezrng
door Lorenzo Maginzali
Lorenzo gaf zes jaar geleden al eens een lezing voor
onze Vogelwerkgroep. Wat opviel waren de fraaie
beelden die getuigden van veel gevoel voor lichtval
en compositie. De reeks bestond uit zeer mooie plaat-
jes, ook van meer 'alledaagse' soorten. Voor ons een
reden om hem nogmaals uit te nodigen. Lorenzo
toont ons met name vogels en overige natuuropna-
men van het Hollandse duingebied. Hij zal nieuwe
dia's laten zien en het beste van zijn vroegere werk.

Di 18 maarll Noord-Amerika lezing
door Peter Scholten
Peter Scholten is bij de meeste van ons wel bekend
en toonde regelmatig videobeelden bij vergaderin-
gen, nieuwjaarsborrels, cursussen etc.
Nu verzorgt hij een avondvullend programma met
beelden gemaakt tijdens tvvee reizen naar Noord-
Amerika. Hij was aan de oostkust van Canada (New
Foundland en Nova Scotia) en aan de westkust van
de Verenigde Staten (Oregon) en toont ons opnames
van onder meer zangvogels, zeevogels (albatrossen,

Blauwvoetgenten, pijlstormvogels, alkachtigen, etc.),
walvissen en landschappen.

Vr 28 maaÍt Algemene ledenvergadering
U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.
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Guus in Frankendael
Jip Louwe Kooijmans

Deze zomer broedde een paar Ooievaars in Frankendael,

een mooi park in de Amsterdamse wijk Watergraafs-

meer. Het mannetje van dit stel is de bekende

Amsterdamse schooier Guusl. Het wijfje is ongeringd en

haar herkomst is niet bekend. Guus draagt ringnummer

1089. Hij is opgegroeid in ooievaarsdorp Het Liesveld en

bracht in 1993 drie jongen groot in Avifauna in Alphen

aan de Rijn. ln 1997 was hij de stiefvader van een aantal

jonge Ooievaars in Artis: hij hielp met het opvoeden van

jongen van dierentuinooievaars waarvan hij niet de

vader was. Het broedgeval in Frankendael is het eerste

broedgeval van vrij vliegende Ooievaars in Amsterdam in

honderd jaar.

Zowel de huidige vestiging in Frankendael als die in

1887 is te danken aan de inzet van enkele enthousiaste

mensen.

o
ö
o

Vroeger en nu

--.. oit was de Ooievaar een
(-l g.*or. verschijning
rond Amsterdam. De drassige

veenweiden rond onze han-
delsnederzetting vormen de

ideale biotoop voor deze

soort. Waterland, dat de afge-

Iopen eeuwen nauwelijks is

veranderd, wordt omschreven
als een groot aaneengesloten

tieve vestiging van grote aan-

tallen Ooievaars nog wel even

op zich laten wachten. Het
paar in Frankendael lijkt één

van de'vrije' broedparen.
Het vorige Amsterdamse

broedgeval was ook in
Frankendael. Aan het eind van
de l9e eeuwwas de Ooievaar
rond de hoofdstad al behoor-
Iijk zeldzaam geworden. Er

Watergraafsmeer - bewoond.
Van 1888 tot 1897 werden de

broedresultaten van het
Frankendael-paar bijgehou-
den door bloemist Garthoff
In deze periode brachten de

Ooievaars hier 3,7 jongen per
jaar groot. Het landelijk
gerniddelde lag toen waar-
schijnlijk rond twee jongen
per nest. Daarna zijn geen

gegevens meer gepubliceerd,
maar in 1903 waren de

Ooievaars in ieder geval uit
Frankendael vertrokken, Het
nest op de Kruislaan was toen
ook al verlaten.

Vestiging in 2002

Na zijn affaire in Artis, had
Guus in 1998 een korte,dra-
matische relatie met een vrije

enkele hoge populier
de kruin was

het nest

met de

Kruislaan,
soortgeno-

duldden in de

DeGierzwoluw jaargang 40 nr 3, december 2002

vrouw genaamd Jet. Zij werd



(lr,Lirs i n [:ra;rkendirel

in 1993 geboren in Het
Liesveld en verbleef al vanaf
oktober 1995 in Waterland. fet
overleed op 12juni 1998 aan
verwondingen die zij opliep
bij gevechten met andere
Ooievaars in Artis.
In 2000 dook Guus regelmatig
op in Frankendael. De Blauwe
Reigerkolonie hier heeft door
de jaren heen een grote aan-
trekkingskracht uitgeoefend
op Ooievaars, maar in voor-
gaande jaren werden deze

nieuwkomers steeds verdreven
door de vaste bewoners. In de
winter van 2000 besloot Mart
Wieringa, bewoner van
Frankendael, een ooievaars-
nest te plaatsen op de schoor-
steen van de voormalige kwe-
kerij. Monumentenzorg, de
huidige eigenaar, ging
akkoord. De bodem van het
nest is een grote haspel, die hij
vond in de berm van de

De heer Wieringa met 'ziin' Ooievaar
tijdens het ringen

Guus met jong op het nert in Frankendael

IGmerlingh Onneslaan. Met
kippengaas, wilgentenen en
300 liter turfrnolm maakte hij
het nest af. Het complete nest
werd geplaatst met een hoog-
werker. Wieringa was al eens

eerder boven op de schoor-
steen geweest. Dat was in de
Tweede Wereldoorlog. Tussen

de twee schoorstenen van de
kwekerij in Frankendael was

een antennedraad gespannen
van de radiodistributie op de
Middenweg. Toen dit door de
bezetter verboden werd, leid-
de de jonge Wieringa een

koperdraad langs de schoor-
steen en bevestigde die boven-
aan aan de antenne. Het klus-
je, in het donker en bij nacht-
vorst, was niet zonder risico's,
maar dertig onderduikers in
de kassen konden radio
Londen beluisteren alsof ze in
Engeland woonden, vertelt de
heer Wieringa bijna zestig jaar
later,

In maart 2001 verschijnt Guus
weer in Frankendael. Hij
slaapt twee nachten op het
nest. Daarna vliegt hij weg en
keert pas een jaar later terug.

Na de terugkeer van Guus in
maart 2002, volgt snel een

tweede Ooievaar. De kennis-
making verloopt voorzichti g.

Als de ene Ooievaar op het
nest staat, staat de andere
Ooievaar op de andere
schoorsteen. Wanneer deze

naar het nest vliegt, vliegt de

Ooievaar die op het nest staat
naar de lege schoorsteen en
vice versa. Na een paar dagen
is het ijs gebroken en volgt de
ene na de andere paring, Het
nest is nu definitiefbezet.

Succes

ïbgenwoordig brengen
Nederlandse Ooievaars
gemiddeld 1,7 jongen groot
per nest. In Frankendael

komen in mei twee ooievaars-
baby's ter wereld. Half juni
overlijdt één van de jongen en
wordt uit het nest gegooid. De
doodsoorzaak is niet onder-
zocht. In de buurt, die mee-
leefde met de Ooievaars,
wordt gefluisterd dat het jong
is overleden aan'verkeerd
voedsel'. De oudervogels wer-
den in de wijk flink bijgevoerd

2
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met onder andere visafual en ééndagskuikens.

Wilde Ooievaars zijn omnivore opportunisten;
ze maken gebruik van de kansen die hun omge-

ving biedt. Regenwormen, krekels, grote kevers,

mollen, muizen en soms wat visjes en kikkers
vormen het menu. Uit oude studies blijkt dat in
jaren met veel veldmuizen Ooievaars meer ion-
gen groot brengen. In Frankendael is het voedsel

niet onderzocht. Vanaf de grond kon ik slechts

drie keer met zekerheid vaststellen wat de

ouders voor hun jongen opbraakten. Ik noteer-
de: I jonge Meerkoet, I Woelmuis of jonge

Woelrat en 3 kleine visjes. Eenmaal zag ik dat
Guus een jong water voerde.

Op I 9 juni wordt het nog levende jong geringd.

Het krijgt nummer 5870. Het heeft luizen in de

nek en hongermaliën in de slagpennen.
Hongermaliën zijn beschadigingen aan de veren

die ontstaan bij voedseltekorten en periodes van

slecht weer. Desondanks blijft het jong in leven.

Het succes is compleet, maar het gaat nog bijna
mis. ïwee september ontvang ik een e-mail van

de ringers:'Ben je op de hoogte van het wel en

wee van het Frankendael-jong? Na opvang in De

Toevlucht2, is hetbeestje op 21 augustus naar

het buitenstation in Alphen aan de Rijn overge-

L't trn i ti I ;r',lnk('rl(l.ir'l

bracht en vrijgelaten. Hij heeft direct aansluiting
gevonden bij de daar aanwezige Ooievaars. Het
ziet er dus gelukkig weer goed uit.'
Ooievaars zijn niet trouw aan hun partner, maar

wel aan de nestplaats. Hopelijk blijven
Ooievaars nog heel veel jaren terugkeren naar

dit fraaie nest in Frankendael.

I Guus is genoemd naar de Amsterdamse vogelaar en jour-
nalist G. van Duin

2 De Toevlucht is een vogelopvangcentrum in Amsterdam-
Zuidoost

Met dank aan Willem van der Waal en Ruuil Vlck en

aan de heer m mevrouw Wieinga voor hun gasnijheid.

Literatuu,

Rob G. Bijlsma. Handleiding veldondenoek rooÍvogeÈ.
Tweede druk KNNV uitgeveÍU, 1998.
Paul op de Coul. Brieven. ln archief MA/GA, 1934. i

J.H. Kruizingha. watergraafsmeer eens de parcl op de
kroon van Amsterdam. UitgeveÍij De Langq 1948.
L. Stuijt en R. Vlek, Frankendael, het reigerbos in de Water-
graafsmeer, De Graspieper 1 5e jaargong nummer 2; 1995.
Vogelbescherming. Vogelnieuvr, t 4€ jaargang 1, $ema-
nummer over Ooievaa6, maart 2001.
w. van dèr waal. Een Ooieuaars-soap. Artis, 45é jóargang

meuJuni 1999.

Vogelmuziek
Afgelopen juni heb ik een cd voltooid met muziek over vogels. Ik gebruikte korte tek-
sten uit diverse Europese landen en componeerde de muziek erbij in een "folkachtige"
stijl. Naast keyboard, gitaar en mandoline wordt ook de dulcimer, doedelzak en Ierse
handtrommel gebrui}t. Het geheel is met behulp van een muziekprogramma op de
computer (Acid Pro 3.0 Sonic Foundry) aaneengesmeed op een achtsporen digitale
recorder.

De oudst bekende Nederlandse tekst "Hebban olla vogala.. ." wordt niet vergeten. De
lammergier wordt in het Corsicaans en het Spaans toegezongen, de Roodkeelduiker op
z'n Shetlands. Havik, Waterspreeuw, ze komen in diverse talen tot leven. Er staan 14
liedjes op en de cd kost l0 euro.

Overigens ben ik bezig met een tweede cd, waarvoor ik teksten en/of gedichtjes zoek.
Hoe kom ik aan Poolse of Bulgaarse teksten? Belangstellenden kunnen me bellen, of -
bij voorkeur - mailen.

Theo wn Lent, 020-67i7749, t,lent@chelh.nl
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Cursus'broedvo gels inventariseren'

ln 2003 organiseert de Vogelwerk-
I groep Amsterdam een inventarisatie-
cursus, bestaande uit 12 bijeenkom-
sten. Hieronder staat het programma.
De veldbezoeken zijn onder voorbe-
houd. Datum, aanvangstijd en fre-
quentie kunnen worden aangepast
aan onder meer weersomstandighe-
den en te kiezen gebied.

Zaterdag 15 februari 9.30u zaal/veld
Kennismaken met SOVON, doel en opzet cursus,

methodiek (voor kenners: BMP-A), onderzoeksge-

bied verkennen.

Maandag 24 Íebruari 20.00u zaal
Werken met BMP-A l: veld- en bureauwerk, wer-
ken met kaarten en formulieren, invloed seizoenen

en tijdstip dag op waarnemingen, interpretatie
gegevens.

Maandag 10 maart 20.00u zaal
Werken met BMP-A l: keuze ondezoeksgebied
en verwachtingspatroon voorkomende soorten.
lnvullen veldkaart en afkortingen en symbolen.

Geldigheid waarnemingen.
Zaterdag 22 maaÉ veld
Bezoek omstreeks zonsopgang.

Maandag 7 april 20.00u zaal
Van veldkaart naar soortkaart.

Zaterdag 12 aprilveld
Bezoek later in de ochtend. Leren broedvogels te
inventariseren, lopen vaste route en relatie tussen

route en dekking.

Zaterdag 19 aprilveld
Bezoek omstreeks zonsopgang. Uitsluitende. ter-
ritorium- en nestindicerende waarnemingen.

Zaterdag 10 mei veld
NachVvroege ochtendbezoek met nadruk op tref-
kans.

Maandag 26 mei20.00u zaal
Van soort- naar territoriumkaart.

Waarnemingsgegevens interpreteren, geldigheid

bezoeken bepalen, territoria bepalen, formulieren

en kaarten, gegevenscontrole.

Zaterdag 31 meiveld
Bezoek omstreeks zonsopgang. Vroeg en laat

arriverende soorten trekvogels, inzicht in patro-

nen van teÍritoria op soortkaarten ondezoeksge-
bied.
Zaterdag 14 juniveld
Nachtbezoek, gecombineerd met bezoek rond

zonsopgang. Volgorde in opeenvolging zangvo-
gels, ouders met uitgevlogen jongen determine-

ren, nachtvogels inventariseren.

Maandag 23 juni 20.00u zaal
Cursisten krijgen inzicht in waarnemingsgegevens

en landelijk gebruik, vertellen waar ze volgend
jaar actief willen inventariseren en, jawel, krijgen

een diploma!

Als docent c.q. excuniebegeleider fungeren leden

van de MTVGA, deels met professionele inventari-

seerervaring, en medewerkers van SOVON.

Kosten: ongeveer € 30 per persoon plus eventu-

eel een kleine bijdrage in het cursusmateriaal.

De cursus is met name bedoeld voor leden van de
\ /VGA.

Voor mar informatie en opga'vc
Lin Tabat" Cruquiusweg 115, 1019 AG Amsterdam,

020 - 468 37 6 5, lin@ision. nl

*- ._ .r" d
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Inventarisatie van inventarisaties

B
ij het bestuur bestaat al geruime tijd
de behoefte om het veldwerk, dat in

Het vervolmaken van dit veldwerkover-
zicht heeft ook nog andere voordelen. Zo
kunnen we voorkomen dat nieuwe tel-
lers, bijv. voortkomend uit de inventarisa-
tiecursus 2003, dezelfde gebieden gaan

onderzoeken. Overname van een inventa-
risatie door iemand anders, mocht een in-
ventariseerder ermee stoppen, kan met
behulp van deze lijst gecoördineerd wor-
den. Ook wordt het makkelijker \ /VGA-
leden de mogelijkheid te geven eens mee
te lopen met een inventarisatie. Bij het se-
cretariaat binnenkomende vragen over
vogels c.q. gebieden kunnen worden be-
sproken met de desbetreffende inventari-
seerde(s).

Daarnaast bestaan er suggesties voor
nieuw op te starten onderzoek:
Broedvogel i nventarisatie in Oeverlanden
Nieuwe Meer, div. gebieden Sloterpark,
Bijenparken (Sloterweg, OBP), stadspar-
ken als Beatrixpark, etc.;
Slaaptrektellingen Zwarte Kraai, Ekster,

Kauw in najaar/winter.

Alle informatie omtrent inventarisaties en
andere suggesties voor nieuwe gebieden
of tellingen zijn zeer welkom!

Bij voorbaat dank,

EllendeBruin

Tueede Witterfuurgeriluarsstraat,16

1018LP Amstqdam

020-6241123

a ah. ile.bruin@fr eela. nl

de Amsterdamse regio plaatsvindt, in
kaart te brengen.
Het Ornithologium Amstelodamum van
Ruud Vlek bevat een overzicht van alle
gebieden binnen de regio Groot-Amster-
dam die ooit op het voorkomen van vo-
gels zijn geïnventariseerd, vnl. gebaseerd

op artikelen uit diverse tijdschriften. Dit
overzicht loopt echter tot 1990.
Vanaf dit jaar ontbreekt een volledig over-
zicht van de regionale inventarisaties en
tellingen. ln onderstaande tabellen 1a en
1b staat de informatie zoals die nu be-
kend is. Mijn streven is dit overzicht, en
daarmee ook het Ornithologium van
Ruud, compleet te krijgen. Dat kan alleen
met jullie medewerking !

Daarom verzoek ik eenieder correcties en
aanvullingen aan mij door te geven. Het
gaat dan om namen van personen en ge-
bieden die inventariseerden c.q. geïnven-

tariseerd werden in de periode 1990 tot
en met heden. Ook het soort onderzoek
(broed, slaap, trek e.d.)en de periode
waarin het plaatsvond wil ik graag com-
pleet hebben, en de namen van vogelaars
die zich specialiseerden in bepaalde vogel-
soorten.
Daarbij maakt het niet uit of iemand wel
of geen lid is van de Vogelwerkgroep, of
het ondezoek al dan niet in naam van de
\AruGA plaatsvindt, en of men al dan niet
één van de SOVON-methoden hanteert.
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Tabel la. lnventarisatieoverzicht VWGA pèr ondeuoek8ebied vanaf 1990

GEBIEO

A dom Woterrcgettelling

A'domWorld BirdWotch

Aïomso Bos/ Ave€nse Posl

A domse Bm/ Bm ten Z Bosboon

A'domso Bos/ Noordkont

Adomse Bos/ Oeverlonden

Nieuwe Meer

Bomegot

BootÍixpork

Bolmermeer

Bloemendolemolder

Boozemoobied

Brottenzone/ WestpooÍ
BÍeltenzone/ Westpoort

Broekermeer

De KlurÍ. Groote Upolder

Diomerze€diik

FbrroDoÍk

Flevopoft

Fle\opoífi

Holendrochlerpolder

UbuÍ0

lJdoorn

llpq'veld

Kolwoude

Lulkemeerpolder

Morken

MíddolpoldeÍ Bovenlond

Qeqle!Ík Hovengebied

ooslerpoÍk

osdorpor Binnenpolder

Ouderkerkerplos

Poppendommergouw

Purmer

Rielbroek

Ronde

SOORT OI{DERZOEK ltA lr PERIODE

2@2
l99Sheden

lggGh€den

1980?

l999heden

l999heden
2@2

I999heden

l999heden
tot 1995

l999heden

l999heden
l999heden

l999heden
l999heden

1997-heden

I999heden
l999heden
1999{eden
l999heden
1997+eden

Wnter DovidTempelmon,

FÍonkYrsb€€n

Noioorstrek Ricordown Diik

Broed MoÍk Kuip€r 6.0.

Broed Dilt Kors

Broed Poul Morcus 0.0., Menno Huizingo

FronkVisbeen. Willem vd. Woo[
Peter Po/or. Theo von Lonl

Sloop Poul Morcus

Broed Moil Kuioer

BÍoed Jon-Joost Bokhuizon

Broed Moilr Kuioer

Brosd Ricordo von Diik

Broed Fronk von Oroen. Rik vqn Bokel

Broed MoÍk KuiDer

Broed Teun von Diik

Broed J.Wolters
Brood MoÍt KuiD€Í

Slooo Poul Morcus

Broed Niír Ziilmons
Brood Fronkvon Groen. Dik Briis

Bro€d AukeJons€ru Rob Boors,

Blen de Bruin,JoulG Diekmon,

Willemiin Prost

Aloemeen Goos vd. Siide, JiD Louwe Kooiimons

Broed MoÍt Kuip€Í

Brosd Morlin Melchers- Guido Keiil

Broed Jon Joost Bokhuizsn- Goos Roosion

Broed Mork Kuioer

Broed Mofi Kuioer

Weide, Woter,

schoorse soorten

Jon von Blonken

Brood MorI KUiDer

Brood MoÍk Kuio€Í

WinteÍ Willem von de Wool

Aloemeen Jio Louwe Kooiimons

Aloemeen Poul Tok

Eenden/Winler Mork Kuiosr

Broed MoilKuioer
Broed MoÍk Kuipsr

Broed Moil Kuiper

Broed MoÍk Kuip€r

Gonzen/alonen MoÍk Kuip€Í

WinteÍ
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OEBIED

Ruigoord

SlotorpoÍlv Hewel Ruioe Terrein

Viiftoek

Viifrtoek

Vondelpork

WoteÍlond

Westemork

Westgoorde

SOORT OIIDERZOEK NAAI' PERIODE

BSPSroed Hons GrootíVWG Z-lO

Broed J.WollBrs

Trek Vooelo/èÍleo Diemen

Brood Dovid Tomoelmon

Broed Dono Constondse

oloemeon Nirk Ziilmons

Broed Theo de Niis

Broed,Woter Jon von Blonken

Tabel íb. lnventarisatieoverzicht VWGA per vogelsoort vanaf 1990

vooErs00Rï

Blouwe Reioers

Bonls

Bosuil€n

Gonzen Rondo Ho€p

Gonzen Wolerlqnd

Gele Kwikstoort

GieÍa /oluw

GierÀi/oluw Amstelveen

Grole Gele Kwil(stoort

Holsbondporkieten

Huisaloluw
Huisafloluwten W von Adom
Krooneend

Ooievoor

Ronsuilen

Ronsuilen

Roofoogels, uilen

Roofoooels Adoms€ Bos

Slechtvolk

SDreerJwen oD de Dom

WuteÍDieD€r

Weidevogels

Zworte Roodstoort

sooPr or{DEnzoEt( l{AAtl PERIODE

I97G?

2000{eden

lggSheden

Broed AlÍred Blok

Fonolooie Jon von Blonken

Broed Ad Hortoo

Wintsr Annslies RömoÍ

Winter Fronk Visbeen. Willem vd. Wool

SlooD Poul Morcus

Broed Gerord Schuitemoker, Theo Dommeo

Jor}Moorlen Fi€deldii DoD

BÍoed Morleen AndÍiessen

Winter Ruud Altsnburo. Willem vd. Wool

Sloop Guido Koijt Henk Sondee, Íom. Komp,

MoÍc vd. Voor

Broed Dovid Temoelmon

Brosd Poul Tok

oloemeen PhilioD DeÍks

oloemeen Jio Lourive Kooiimons

Brood Bert-Jon Bol

oloemeen JiD Louwe l(ooiimons

Broed Borl-Jon Bol, Joop Andriese, Frons von

ZlÍDhèn- Poul Morcus- Íom. KdmD

Broed Poul Morcus e.o

oloeméen Poul Morcus

SlooD Johon Friesiviikt

SlooD Poul Morcus

Broed Frons Pormenlier, FÍonk V'rsbeeo

B6rt Komo

WinteÍ Jon-Hondík von Oers
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Paul J. Marcus

\ / ier jaar geleden deed een juveniele Steppearend onze contreien aan. Hij is gefo-
Y tografeerd door dezelfde persoon die dit jaar een juveniele Steppearend foto-

grafeerde in de Zouweboezem in de Alblasserwaard. Zie de nagekomen berichten.
Voor de kust van landelijk Noord is een zandplaat opgespoten die als naam
Kinseldam kreeg, daar de plaat voor de Kinsel is gelegen. Willem van der Waal stelt
een andere naam voor, aangezien de naam Kinseldam een verzinsel is van met
grondprijzen speculerende projectontwikkelaarg die op de dijk tussen De Munt en
Barnegat een villawijk wilden bouwen, waar hun windjes niet alleen in staat gesteld
zouden worden hun BMW of Bentley te parkeren, maar ook hun zwartgeldschuit
zouden kunnen stallen in eigen jachthaventjes. Lruk bedacht, die wijls en daarom
vindt Willem dat we beter een van meer eruditie getuigende naam voor die zand-
plaat kunnen bedenken: Nescioplaat.
Ik zou dit voorstel van harte willen overnemen, ware het niet dat bij velen de dam
inmiddels bekend is geraakt als Kinseldam. Het secretariaat van de VWGA kreeg van
diverse kanten, ook van buiten de regio, de waag hoe het nieuwe eiland heet. Waarop
steevast Kinseldam is geantwoord. Bovendien is het nu nog een kale zandplaat, maar
over een jaar oftwee gewoon een vrij hoog gelegen eiland, dat al snel begroeid zal raken.
Ik zelfvind Kinseldam eigenlijk net zo'n suffe naam als Spaarnwouderplas,
Spaamwouderveen en dat soort oervervelende plaatsbepalingen. Hoeveel leuker
klinken Poelruiterplas en Haddingsbraalc En waarom zou het van eigenwijze indivi-
duen vergeven Amsterdam niet een Vogelwerkgroep mogen hebben vol van eigen-
wijze individualisten, die steeds hun eigen naam aan hetzelfde ding geven.

Ik gebruik vooralsnog de naam Kinseldam, maar vind dat oneindig veel duffer dan
Nescioplaat.

Waarnemingen in de periode september ím
opsturen naar: Paul J, Marcus,A.I.
020-6 I 59034, Aanraad.Marcus@l

Knobbelzwaan 18-5 Pont Hemweg 40 ex. (EdB). 26-7 lJsselmeerdrlk Muiden 1 58 ex. (AVN).

Grauwe Gans ln april/mei op weiland Meezicht tot 12 paar met meer dan 80 pulli{uv. t.p. (RvD, PM, PT).

Sneeuwgans Tot zeker 304 2 ad. t.p. Waterland-Oost (WvdW, NZ).

lndische Gans 15-7 Oosterpoel, Waterland 1 ad. en 2 juv. (WvdW).
Kolgans 7-4 Dijkeinde 4 ex. (NZ).

Rotgans 26-7 Hekslootpolder, Spaarndam 1 ex. t.p. (PM).

Brandgans 1 9-4 Barnegat 1 ex. (WvdW). 4-5 Binnengouw 12 ex. (NZ).

Grote Canadese Gans 24-4 Blijkmeer 1 ex. (NZ). 3-8 Dijkeinde 1l ex. (NZ).

Casarca YanaÍ 7-4 tot zeker 23-5 Ouderkerkerplas I ex. (velen). 2-7 Ringdijk Watergraafsmeer 6 ex.
overvliegend (AVN).

Krooneend Vanaf 2O-4 1 paar t.p. Haven-BallasWijfhoek, op 26-5 2 m.;2-6 1 paar baltsend en van-
aÍ 26-5 tJm 14-7 1 paar met 7 pulli (EdB, VOD, NZ). Op 10-8 plasje Opslag Ballast 9 ex.: 2 m., 4 v. ad.
en 3 ex. 1e kj. (VOD).
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5-5 Grote Wijhe 1 m. en 1 v. (WS). 14-5 Ouderkerkerplas 4 ex. m.v. (WS).

Witoogeend 16-6 lJdoorn I m. (Dutch Birding Association, via RA).

Eider ZA-nZeedijk 4 ex. gebraden/geroosterd ter consumptie aangeboden in etalage Chinees restau-

rant New King, Zeedijk (JLK). Gefundenes Fressen voor de Algemene lnspectiedienst, dunkt me.

Brilduiker 12-7 Ouderkerkerplas I v. (EdB). 1 5-7, 16-7 Vijfhoek 1 ex. over, op 29-7 3 ex. (VOD). 6-8
lJdoorn 1 v. NO (EdB).

Grote Zaagbek 94 Park Badhoevedorp 1 ex. ZW (PT).

Krakeend '11-4ilm 17-5 ljdoorn in groeiend aantal present: van 140 tot 225 ex. (FvG).

Smient Tot in mei nog van diverse plaatsen gemeld. 1-5 Twiske 1 m. (NZ). ï 5-7 Vijfhoek 3 ex. over (VOD).

Piilstaart Op 1 1 -4 in lJdoorn nog 18 ex., afnemend tot 1-2 m, op 17 en 19 mei (EdB, FvG, AJ). 23-4
Schinkelbos 1 m. t.p. (RvD, PM). 24-7, 11-8 Vqfhoek resp. 1 ex. en 2 ex. over (VOD). 18-9 ljdoorn 20
ex. (AVN).

Zomeftaling Waterland en Landelijk Noord: 5-4 Rijperdwarsweg 2 m. en 1 v. (Nz). 30-4 Poppendam-
mergouw 1 paar (NZ). 16-6 Rijperweg 1 v. en 6 pulli (NZ). 5-7 Termietergouw 1 v. met 2 pulli (NZ). 27-4
Kinsel 1 v. (EdB). 17-5 ljdoorn 5 m., 19-5 1 paar en 2 m., 8-6 18 ex., w.o. 2 v. (EdB, FvG, NZ). 2-8 Kin-

seldam 1 ex. rondvliegend (EdB).

Groengebied Amstelland: 4-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I paar, van 5-5 Vm 17-5 1-5 m. en

soms 1 v. (vele waarnemers).
Spaarnwoude: 12-5 Vereenigde Binnenpolder bij De Es van Sparenwou 1 m. (PM). 16-5 Gruiterspolder
i m. (PM). 21-7,28-7,4-8 Spaarnwouderplas 3 ex. t.p. (RvD, PM).

Diemen: 17-6 Vryfhoek 1 m., 16-7 3 ex. over; 29-7 8 ex.;6-8 3 ex.; 13-8 1 ex.; 23-82 ex.;25-8 1'l ex.

over (VOD). 21-7 Overdiemerpolder 'l v. met 1 pullus (NZ).

Wintertaling 254 ljdoorn 135 ex., op6-7 70 ex. en 19-8 400 ex. (FvG).

Kwartel 19-5 Um 23-5 Schinkelbos 1 ex. roepend (PM, PÍ).

Patriis 234 Schiphol-Rijk 1 ex. roepend. op 1 1-8 2 ex. op Schiphol-Oost (EG, AVN). 24-4 Schinkelbos

2 ex. (EdB).

Dodaarc 22-7 Vm 1 1-8 Schinkelbos 1 paar op en rond nest in Schinkelbos, op 24-7 werd een zeer
jonge pullus gezien bij het nest (AVN, RvD, PM). l4-8 Vijfhoek, plasje Opslag Ballast 3 paar met pulli; in
totaal 12 ex. t.p. (GvD).

Roerdomp 9-6 Overdiemerpolder I ex. (NZ). 22-6 Botshol I ex. (AVN). 8-8 lJdoorn 1 ex. (WvdS, AJ).

Kleine Zilverreiger t 5-5 Um 18-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. t.p. (EdB. FvG, WS), 1 6-
5 5 ex. t.p. (RvD, PM), 18-5 2 ex. t.p. (PT).3-7 Diemerpark 2 ex. (AVN).29-7 lJsselmeerdijk Muiden 1 ex.

doortrekkend (AVN).

Grote Zilverreiger +-a Schinkelbos 1 ex. t.p. (EdV, RvD, PM).

Purperreiger Amsterdam Zuidoost, Diemen en omg.: 24-5 De Hoge Dijk 1 ex. W (EdB). 30-6 Vijfhoek
1 ex. (NZ). 28-7 , 2-8 1 ex. over, 3-8 2 ex., 10-8 I ex. (VOD, NZ). 12-7 Korte Velterslaan 1 ex. W (EdB).

14-7,28-7 Krijgsman resp. 1 ad. en 1 juv. (NZ). 29-7 lJsselmeerdijk Muiden 1 ex. doortrekkend (AVN).

1t-8 Overdiemerpolder 1 juv. (NZ). 23-8 Diemerpolder 1 juv. (ND.

Elders: 31 -7 lnlaagpolder, Spaarndam, bij de Hornweg 1 juv. ex. invallend en foer. in sloot (Lodewijk

Blokland, Hans Schuurman, PM, PT).

Ooievaar npril Vm juni Osdorper Binnenpolder en De Kuil steeds 1 ex. t.p., vervolgens weer in juli-au-
gustus (velen). 14,27-4 1 ex. boven Wittenburg (EdB). 1 -5 Westgaarde 1 ex. (JvB). l3-7 bij WC Tuin-

wijck 2 ex. cirkelend (EdB). 16-8 Ransdorp 4 iuv. (AVN).

Frankendael: broedgeval vanaf april (velen). 7-6 jong gemeld op Frankendael (JLK). 1-7 bericht: 1 van

beide jongen dood, het andere geringd op 28-6 (WvdW. med. RV; zie ook het artikel elders in deze

Gierzwaluw).
Lepelaar Gehele periode in de Osdorper Binnenpolder present, met maximum 1 2 ex. op 16 en I 7 au-
gustus (PT). 18-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 9 ex. (EdB). 8-6 lJdoorn I 1 ex., 1 9-8 32 ex., 23-8
l9 ex. (EdB, FvG, NZ). 1 l-8 Poppendammergouw 11 ex. (NZ). 30-8 Blijkmeer 14 ex. (NZ).

Wespendief 24-4 1 ex. donkere Íase W over de Roomtuintjes (AJ). 8-5 De Munt Waterland-Oost 1

waarnemingen
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ex. N (NZ). 17-6 Spaarnwouderplas 1 rossig v. hoog Z, vlinderde kort (PM). 24-6 Schinkelbos 1 ex. W
(PD. Z-A Tennisbaan Linnaeushof 1 ex. doortrekkend (GvD).

Rode Wouw 11-6 U achter Amsterdam CS 'l ex. NO Oon Eggenhuizen, med. EdB).
Bruine Kiekendief Broedgevallen: Kinselmeer, 2 jongen uitgevlogen op 13-7 (NZ). Barnegat, op l3-
7 2 jongen uitgevlogen (NZ). DUkeinde 2 jongen uitgevlogen op 24-7 (NZ). Uitdammerdie 2 jongen uit-
gevlogen op 27-7 (NZ). Broedgeval Poppendammergouw mislukt (NZ). Batterij HalÍweg (PM) met 4-8 l
v. ad. met 2 juv., prooiovergave (RvD). Broedgeval Asd.Bos mislukt (PM). Geen broedgeval Vijfhoek
(VOD). Broedpaar lJdoorn, resultaat onbekend (EdB). Twiske 1 paar met 3 jongen (NZ).

Blauwe Kiekendief lzl-4 Aandammergouw 1 v. (NZ). 9-5 Bloemendalergouw I m. (AVN). 8-8 Schip-
hol-Oost omg. kop van de Aalsmeerbaan 1 v. ad. jagend (RvD, PM). 31-8 Volgermeerpolder 1 v. (NZ).

Havik Broedgevallen: fud.Bos, Oeverland Nwe Meer 1 nest met ten minste 2 jongen uitgevlogen
(PM); westelijke Brettenzone I nest met 3 uitgevlogen jongen (pM, NZ). Volgermeer 2 jongen op 6-7
(NZ). Vtjfhoek 2 broedgevallen waarvan I met 3 uitgevlogen jongen op 22-6 en het andere mislukt
(NZ). Broedgeval Ballastbos mislukt (NZ). Hoewel er verder geen aanwijzing was voor een broedgeval:
Batterij Halfweg 2 ex. op 21-4 (EdB).

Buiten de regio: Twiske 2 broedgevallen met elk 3 jongen uitgevlogen (NZ).

sperwer Broedgevallen: sloterpark 2, w.v. I succesvol (BMK, PM), Rembrandtpark I (RV en walters,
med. BMK), Asd.Bos weiland Hooglanders 'l (PM). wielerbaan sloten (JvB). Flevopark 1 paat op7-4
(AVN). Rietlanden 3 jongen uitgevlogen op 19-7 (NZ). watergangseweg 3 uitgevlogen op 3-7 (NZ). El-
zenhagen 5 uitgevlogen op 10-7 (NZ). Hilversumstraat alweer 5 jongen uitgevlogen!!! op l3-7 (NZ).

Rust en Vreugd 3 uitgevlogen op 3-7 (NZ). Coentunnel t uitgevlogen op 13-7 (NZ). De Weeren 3 uitge-
vlogen op 20-7 (NZ). Jeugdland (Asd. Noord) 4 uitgevlogen: 3 op 13-8 en 1 veel later, nl. op 25-8! (NZ).
ln Bretten en Volewijckspark niet gevonden (NZ). Twiske 1 mislukt (NZ).27-7 Bijlmerpark broedgeval
met 2 uitgevlogen jongen (AVN).

Buizerd Broedgevallen: Asd.Bos Oeverland Nwe Meer l, met min. I uitgevlogen jong (pM). Omg.
Kastanje Speelweide jongen gehoord op 11-7 (BMK). Omg. Bleekerskade Asd.Bos met in juli 2 bedelen-
de takkelingen (BMK). Omg. Heuvel Asd.Bos in juli jongen gehoord (BMK, pM). 30-7 jongen gehoord in
Oeverland De Poel (PM). Westgaarde 2 nesten bezet op 1-5 (JvB). De Nes 2 uitgevlogen 6-7 (NZ). Riool-
watezuivering Noord 2 uitgevlogen op 23-6 (NZ). Poppendammergouw 1 jong uit op 28-6 (NZ). Bret-
ten-oost (omg. MCA) 1 jong uit op 3-8 (NZ). Golfbaan waterland 2 jongen uit op 't4-7 (NZ). Broedge-
val Ballastbos mislukt (NZ). Twiske 2 paar waarvan 1 met 3 jongen en 1 mislukt (NZ).
Batterij-Spaarnwouderveen 1 broedgeval met ten minste 1 jong uitgevlogen (velen).
Visarend 3-5 Binnenkadijk Artis 1 ex. W (WvdW). 9-5 HannesgaVOranjesluizen 1 ex. O-NO (WvdW).
22-6 lJmeer 'l ex. gezien v.a. Vijfhoek voor Flevoland (VOD). 6-8 Vijfhoek 1 ad. (handpenrui) ZO (VOD).
8-8 lJmeer, westkant Vi.ifhoek 1 ex. op paal (VOD). 10-8 WC Westbatterij Muiden I juv. (AVN).
Torenvalk Voor het eerst sinds 1896 geen broedgeval Westertoren (med. RV). Broedgevallen: WC
Ïuinwijck 5 ex. uitgevlogen op 28-6 (NZ). Durgerdammergouw onbekend resultaat (NZ). Westelijke
Brettenzone 3 jongen uit op 7-7 (NZ). Twiske 1 paar met 3 jongen (NZ). Gezien het slechte resultaat van
2002 in de binnenstad, vraagt Ruud Vlek (r.j.j.vlek@freeler.nl) waarnemingen van Torenvalken binnen
de Singelgracht, met name indicerend voor broedgevallen.
Roodpoowalk l-8 WC Tuinwijck, Asd. Noord 1 m. (JLK).

Boomvalk 1 7-4 Nieuw Brettenpad 1 ex. W. (PM). 214 Houtrakbos omg. Borneohoeve I ex. Íoer. op
insecten (PM).244 Ronde Hoep 1 ex. (RvD).
(Mogelijke) broedgevallen: 12-5 WC De Wijkergouw 1 paar (AJ). 12-7 omg. Metrostation Postjesweg 1 ex.
luid roepend rondvliegend (JvB). 6-8 De Boelelaan 1 ex. rondvliegend t.o. VU (JvB).

26-8 Zorgvlied 2 ex. druk roepend, broedgeval? (DT). ln dezelÍde omgeving, bij de Mahlerlaan een uitgevlo-
gen jong bedelroepend op 4-8, 6-8 en I 2-8: er is klaarblijkelijk gebroed in de populieren langs de AI0 al-
daar (RvD, PM). De waarnemingen in deze buurt hebben wellicht alle betrekking op hetzelÍde geval.
Weersloot 2 jongen uitgevlogen op 14-8 (NZ). Liergouw in mast gebroed (NZ, RA). Landsmeerderveld 2
jongen uitgevlogen op 14-8 (NZ). Vliegenbos 2 op 16-8 (NZ). Broedgeval Zunderdorp mislukt (NZ).

rÈ+
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Krijgsman, Muiden met onbekend resultaat (NZ). Omgeving Japanse School Slotermeer 1 mog.
broedgeval (BMK). Broedgeval in mast 22 lnlaagpolder Spaarnwoude: 2 jongen (m.v.) uitgevlogen 31-8
(FvG, PM).
Smelleken Voorjaar: 1-4 Rijperdwarsweg 1 v. (NZ). 54, 124 Spaarnwouderplas 1 v. t.p. (PM). 9-5
Durgerdam 1 ex. (AVN).

Najaar: 17-8 omg. Durgerdam 1 v. jagend (Ruud Kampf, med. RV).

SlechWalk Wintergasten en voorjaarstrek:1-4Zwarte Gouw I m. ad. t.p. hoogspanningsmast (NZ).

14 Ílm 23-4 1 v. ad. t.p. Spaarnwoude, meest in mast 19 (velen). Op 23-4 vloog ze om 1 1 .00u. weg in
noordelijke richting, waarna ze niet meer werd gezien (PM). 12-4 Camping Uitdam 2 ad. ex. hevig
vechtend (veren vlogen in het rond), uiteindelijk 1 ex. richting Monnickendam en ander naar W
(WvdW); geslacht vermoedelijk gelijk, niet vast te stellen. 14-4, 20-4 Zunderdorp 1 ex. (NZ).

Ovezomering: 10-5,24-5 Centrale Hemweg 1 v. 2e kj. t.p. in en bij nestkast in één van de schoor-
steenpijpen (Onno Wildschut, PM). De kast werd hier geplaatst in maart 2002 (med. P. van Geneijgen,
19-3). De vogel werd hier zeker tot in november gezien (velen). De valk heeft geen ring: ik heb beide
tarsi gezien door de telescoop. Vermoedelijk is het een jong van 2001 uit Nijmegen, maar Noord-Duits-
land kan niet worden uitgesloten (med. P. van Geneijgen). Vanaf '16-9 verkeerde het wijÍje in gezel-
schap van een adult mannetje (PM).

6-7 Polder Oostzaan 1 ex. (NZ): wellicht het beest van de Hemweg?
NajaarMintergasten: 12-8 tot na 31-8 Schoorsteen UNA-centrale 1 m. ad. t.p. (AVN, VOD). 17-8 Dur-
gerdam 1 ex. (Ruud Kampf, med. RV). 29-8, 30-8 Vijfhuizen masten 82-83 1 v. ad. t.p. (EW, PM).
Waterral 24-4 Brettenzone 1 ex. (PT). 1 

'l-8 Houtrakkerbeemden-West I ex. roepend (PM). 1 5-8, 22-8,
29-8 Vrlfhoek 1 ex. biggend (VOD). 26-8, 31 -8 De Kluut enkele roepend; 1 ex. gezien op 31 -8 (RvD, PM).
Porseleinhoen 20-4 Uitdammerdie I ex. gehoord (NZ).

Scholekster 20-6 2 broedgevallen op dak Smederij Cruquiusweg (WvdW).
Kluut Vanaf 10-4 Kinsel met max. 56 ex. t.p. op 25-4, op l9-5 diverse broedend (EdB, FvG, WS, PT).

9-5, 17-5 Udoorn resp. 18 en 22 nesten, 17-6 6 ex. (FvG, WS).
Bontbekplevier 1 5-5 ÍJm 25-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 55 ex. (velen). 17-5, 8-6 D-

doorn resp. 4 en 6 ex. (FvG, NZ). 29-7 tJm 23-8 Kinseldam max. 28 ex. (velen).

Kleine Plevier 74ilm 16-5 GolÍterrein De Hoge Dijk tot 3 ex. t.p., ook balts (WS). 84tlm25-4Os-
dorper Binnenpolder 2 ex. (AVN. FvG, PT). 5-5 Funenterrein 1 paar (JLK). 18-5, 16-6 Holendrechter- en
Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB, FvG, WS). 4-6 lJburg 2 ex. (FvG). 8-6 Udoorn 5 ex. (NZ). Gehele periode
enkele territoria Schinkelbos (EdB, RvD, PM, Pï, AVN). 6-7 Diemerpolder 2 paar (GvD). 15-8 Kinseldam
2 ex. (PT). Geslaagde broedgevallen aan de Cornelis Douwesweg 3 paar en Ruigoord 1 paar (NZ).

Strandplevier 24-4 Amerikahaven 1 paar baltsend, geen succes (VV'vdW).

3l -7 lJburg I paar met halfwas pullus t.p. (WvdS, med. RV). Volgens stadsecoloog Martin Melchers
hebben daar 2 paren gezeten. 2-82 ad. Kinseldam (WvdW), 2l-8 4 ex. (AVN), 23-8 1 juv. (EdB).

Goudplevier Voorjaar: 10-4 Waterland-Oost 2000 ex. (PT).

Najaar: 27-7 Belmermeer 3 ex. (NZ). 30-7 Poppendammergouw 7 ex. ZW (NZ). 16-8 Belmermeer 46 ex. (NZ).

Zilverplevierl 6-5 Vm 18-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB, RvD, PM, NZ). 1 7-5 Grui-
terspolder 8 ex. (EW, JvB, PM). 27-5 ljdoorn 1 ex. t.p. (AJ). 15-7, 13-8 Kinseldam 1 ad. broedkleed t.p.
(EdB, WvdW). 2-8 Rijpenrueg t ex. ZO (NZ). 24-7 ,23-8 Vijfhoek resp. 6 en 3 ex. over (VOD). 6-8 lJdoorn
1 ex. wegvliegend (EdB).

Kanoet 16-7,23-8 Vijfhoek resp. 1 en 2 ex. over (VOD). 23-8 Udoorn 2 ex. (FvG). 13-8 Vm 31-8 Kin-
seldam 1-3 ex. (AVN, EdB, RvD, PM, NZ).

Drieteenstrandloper 26-7, 'l 5-8, 21 -8 Kinseldam resp. 1 ad. zomerkl., 1 ex. en 2 ex. t.p. (15,

WvdW, NZ).

Gestreepte Strandloper +-8. 6-8 lJdoorn 1 ex. (EdB, ED).

Kleine Strandloper Voorjaar: 1 5-5 Schinkelbos 1 ex. t.p. (RvD, PM). 17-5 lJdoorn 4 ex. (FvG). 18-5
Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (EdB). Najaar: 14-G tlm 30-8 Kinseldam, max. '12 ex. op 24-8
(velen). 19-7 lJburg 1 ex. (RA). 22-7,26-7 ljdoorn max. 4 ex. (RA, WvdW).

1
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Temmincks Strandloper Voorjaar: 16-5 Gruiterspolder, Spaarndam 1 ex. t.p. (PM). 18-5 Holen-
drechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (FvG). 19-5 Kinsel 3 ex. (EdB). Nalaar. 22-7 ,26-7 en 2-8 lJdoorn

resp. 1, 2 ex. en 2 ex. (RA, WvdW). 21-8 Kinseldam 1 ex. (LS).

Krombekstrandloper 19-7 tlm 19-8 lJdoorn max. 9 ex. (RA, EdB, FvG, WvdW). 31 -7 1 ex. ad.

broedkl. t.p. lJburg (WvdS, med. RV). 29-7 lm 24-8 Kinseldam meest 2-4 ex., op 24-8 1 0 ex. (velen).

Bonte Strandloper Voorjaar: 11-4, 16-4 Kinsel resp. 3 en 1 ex. (FvG, WS). 'l 1-5 Aandammergouw 1

ex. (NZ). 14-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (WS). Najaar: 18-7, 26-7 , 2-8, 7-8 lJdoorn resp.

3, 4, 2 en 2 ex. (GvD, JLK, WvdW). 2-8 tlm 23-8 Kinseldam 1 -5 ex. (EdB).

Kemphaan '14, 34 Osdorper Binnenpolder resp. 30 en ruim 10 ex. t.p. (AVN, PM).44 Vm 284 Schin-

kelbos max. 40 ex. t.p. (EdB, RvD, PM, AVN). 1 14 Polder Groot-Mijdrecht 140 ex. (FvG). 1 54, I 94 Ho-

lendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 70 en 312 ex. t.p., nadien max. 20 ex. tot 17-6 waargenomen

WS). 17-6 lJdoorn 110 ex., 6-7 325 ex., 16-8225 ex.,7-8 440 ex. (GvD, FvG, WvdW). 7-7 Poppendam-

mergouwca. 100 ex. (JLK). 21-7 Vereenigde Binnenpolder 5 m. t.p. (PM). 16-8 Belmermeer 81 ex. (NZ).

Bokje t:+ De Hoge Dijk 1 ex. (WS).

Grutto 17-6 Udoorn 700 ex. (FvG).

lJslandse Grutto 5-4 tot diep in april Spaarnwouderplas ten minste 1 m. t.p. (PM).

Rosse Grutto 26-7 tlm 23-8 Kinseldam 1-3 ex. (EdB, PT. WvdW, NZ, AVN). 29-7 Vilfhoek 1 ex. over
(VOD). 16-8 ljdoorn 1 ex. (FvG).

Regenwulp Voorjaar: Diemen: 14-4,6-5 Vijfhoek resp. 1 ex. NO (NZ) en ruim 30 ex. doortrekkend (RA).

Spaarnwoude: 1 9-4 Vereenigde Binnenpolder gehoord 19.40u. (PM). 21-4, 22-4 lnlaagpolder 1 ex. t.p.,
soms rondvliegend, op 12-5 2 ex. (RvD, PM). l7-5 Hekslootpolder 1 ex. over naar NW (JvB, PM).

Waterland en Noord: 20-4 Volgermeer 1 ex. NO (NZ). 7-5 Overleek 9 ex. N (Nz). 12-5 Ransdorp 3 ex. N (AJ).

Amstelland: 5-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 8 ex. N (RvD). 1 1-5 De Hoge Dijk gehoord (WS).

t 2-5 Ronde Hoep 3 ex. N en 1 ex. Z (RvD). 1 6-5 gehoord Ronde Hoep (RvD, PM).

Elders:244 Schinkelbos 1 ex. N (EdB). 9-5 Sporenburg 2 ex. (RB).

Nazomer: Diemen,doortrek:29-6Vijfhoek5ex.ÀrV, 15-72ex.,29-759 ex.,6-8 14ex.,8-87ex., 13-
8 3 ex., 14-8 7 ex. (VOD).

Waterland en Landelijk Noord: l3-7 Kinseldam 1 ex.Z, 11-8 1 ex. gehoord, 13-8 1 ex. t.p. (EdB). 13-7
ljdoorn 1 ex. W, 2-8 1 ex., 4-8 6 ex. over, 10-8 2 ex. (EdB, ED, RvD, PM. PT, WvdW). 2-8 Uitdam 1 ex.

O (NZ). 12-8 I ex. overvliegend Twiske (BMK).

Elders: 1 1-7 Wittenburg 1 ex. Z (EdB). 28-7 Zeestraat Muiden 5 ex. Z (EdB). 28-7 Fahrenheitstraat 3 ex.
over (AJ). 1 3-8 Shell-station Kriterion 1 ex. over (EdB). I 7-8 Ennaeus Heermabrug 2 ex. (EdB).

Zwarte Ruiter 11-4, 134, 1-5 Schinkelbos I ex. (EdB, RvD, PM, Pï). 16-4, 17-6 Holendrechter- en

Bullewijkerpolder resp. 3 en 6 ex. (WS). 20-4 Belmermeer 2 ex. (NZ). 25-4 Udoorn 1 ex. (FvG), 8-6 Vm
7-8 max. 6 ex. (velen). 30-4 Kinsel 2 ex. (NZ). 1 1-5 Broekermeer 1 ex. (NZ). 6-7 , 22-7 lJdoorn resp. 1 en
3 ex. (RA, FvG). 29-7 , 1 1 -8 Kinseldam resp. 3 en 1 ex. (EdB).

Groenpootruiter Voorjaar: 8-4t/m 23-5 Schinkelbos meest 1 ex.. op 23-4 en 23-5 2 ex. t.p. (EdB,

RvD, PM, Pf).25-4lJdoorn 3 ex. (FvG). 27-4 Belmermeer 1 ex. (NZ). 1-5 Osdorper Binnenpolder 1 ex.
(JvB, PT). 2-5 Kinsel 1 ex. (NZ). 3-5 Twiske 3 ex. (NZ). 5-5 Funenterrein 1 ex. (JLK). I 1-5 Vm 18-5 talrijk
Holendrechter- en Bullewijkerpolder (velen), op 18-5 l0 ex. (EdB).

N8aar.22-7 Um 19-8 Schinkelbos 1-2 ex. t.p. (RvD, PM). 6-7,7-g lJdoorn resp. 1 en 2 ex. (GvD, FvG,

WvdW). 13-8 Vijfhoek 2 ex. over (VOD). 30-8 Kinseldam 1 ex. (NZ).

Witgatje 2-4tlm 12-8 Schinkelbos max. 2 ex. Lp.(RA, EdB, RvD, PM). 9-4 Lutkemeerpolder I ex.
(PT). 1 1-4 Polder Groot-Mijdrecht 7 ex. (FvG). l7-4 Hemweg 1 ex. (RivD, ED). 6-6, 19-6 Houtrakker-
beemden-West 2-3 ex. t.p. (RvD, FvG, PM). l9-6 Ruigoord 1 ex. (RvD, PM). 5-7, 3-8 Zwarte Gouw resp.

2 en 1 ex. (NZ). 13-7,27-7,31-8 Peereboomweg 1 ex. (NZ). 28-7,2-B Belmermeer 1 ex. (NZ). 10-8 lJ-

doorn 1 ex. (RvD, PM, Pï).21-8 lJpad/Schiphol-West 1 ex. (PM). 23-8 Kinsel 2 ex. (FvG).

Bosruiter 26-4, 19-5 Kinsel 1 ex. (EdB, DJT, WvdW). I -5 Schinkelbos 2 ex. (RvD). 1 1 -5 Um 19-5 max.

22 ex. Holendrechter- en Bullewijkerpolder, op 19-5 nog 8 ex. aldaar (velen). 8-6 Vm 1 1-8 lJdoorn max.

L
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7 ex. (velen). 10-8 Kinsel 2 ex. (PÍ).

Oeverloper Vele meldingen in voor- en najaar.

28-7 Vijfhoek 104 ex. over (VOD). Op dezelfde
datum 32 ex. t.p. Haven Ballast en 12 t.p. Vijf-
hoek (NZ).

Steenloper 27-4PontHemweg I ex. (RivD).

1 I -8 Um 24-8 Kinseldam meest 2 ex. t.p., op 1 3

en 24-8 7 ex. (EdB, RvD. FvG. PM, 15, V1tudw).

Grauwe Franjepoot 19-7 Udoorn 1 ex. (RA,

EdB).

Dwergmeeuw 114 Schipholweg, plas bij Mc-
Donald's 1 ex. ad. winter t.p., vervolgens ver-
jaagd door Kokmeeuwen (RvD, PM). 19-4,25-4
lJdoorn resp. 32 ex. ad., w.v. de helft in broed-
kleed, en 28 ex. (FvG, WvdW). 21-4 Veerplas (bij

Haarlem) 16 ad. en I onv. t.p. (EdB). 234 Kinsel

7 ex. (AJ). 294, 5-5 Noorder Uplas resp. 2 ex. en
I ex. (NZ). 14-7 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 1 5-7 Ju,eniete zwartkopmeeuw
Marken 1 ad. tussen Zwarte Sterns (WVdW). 20-7
Weespertrekvaart 1 juv. (AJ). 26-7 Westbatterij
Muiden 4 ex. (AVN). 'l 1-8 Kinseldam 2 ex. juv.
(EdB).

Zwartkopmeeuw 18-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. ad. en 1 ex. 2e kj. WS). 254 U-

doorn 2 ex. (FvG). 3-5 adult op nest in kolonie verkeersplein bij Ouderkerkerplas (WvdW). 15-8 Kinsel-

dam 1 ad. (PT).

Geelpootmeeuw 13-8 lJburg 2 ex. (RA). 22-8,23-8 Kinseldam 1 ex. ad. (EdB, AVN).

Pontische Meeuw 24-7 Uburg opspuit voor Vijfhoek I ad. en 2 onv. t.p. (WvdW). 2-8 lJburg 1 ad.
(wvdw).
Grote Mantelmeeuw 19-5 Udoorn I ex. 1e zomer t.p. (EdB). 6-7 Kinseldam 41 ex. (FvG). 19-8 lJ-

doorn 60 ex. (FvG).

tachstern 2-8 VijÍhoek 2 ex. ad. over (WvdW, EdV).

Reuzenstern 25-6 Kinseldam 1 ex. (Leo Boon).4-8, 5-8 en 13-8 Kinseldam resp.2 ad.. 1 ad. & 1 juv.

en 'l ad. (RA, MA. ED). 18-8 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Grote Stern l8-7 lJdoorn I ex. doortrekkend (JLK). 29-8 Kinseldam 1 ex. (AJ).

VisdieÍ 17-4Oijk naar Marken 1 ex. (PT). 20-4 Nieuwe Diep 1 ex. (AVN). 23-8 Kinseldam 350 ex. (FvG).

Zwarte Stern 19-4, 25-4 lJdoorn 7 ex. (FvG, WvdW). 6-5 Nieuwe Diep 3 ex. (RA). 12-5 Ronde Hoep

3 ex. N (RvD). 12-5 Spaarnwouderveen 1 ex. N (PM). 13-5 A9 afslag 44 1 ex. (PT). 6-7 Vijfhoek I1 ex.,

vlgs. GvD vroegste trekwaarneming sinds begin zomeravondtrektellingen in 1981; op 14-7 53 ex. over

CIOD). 15-7 Marken 230 ex. (WvdW). 13-7 ljdoorn 60 ex. (EdB). 13-7 tlm 23-8 Kinseldam talrijk: op
28-7 200 ex. (EdB, PM, NZ). 26-7 lJsselmeerdijk Muiden 100 ex. (AVN).

Witvleugelstern 5-4 Kinseldam 1 ex. tussen 100 Zwarte Sterns (Cees Roselaar). 1 5-7 Marken 1 ex.

le kj. tussen 230 Zwarte Sterns (WvdW). 26-7 Kinseldam 1 ex. le kj.t.p. (WvdW). 8-8 Kinseldam 1 ad.

en 1 juv. tp. (Leo Boon, med. RA).

Zomertortel 19-5 Brettenzone 'l ex. (PD. 7-7 Kinsel 2 ex. (EdB). 12-7 Middelpolder onder Amstel-
veen 1 ex. (EdB). 12-7 Driemond 2 ex. (EdB). 19-8 omg. Kinselmeer 1 ex. zingend (AVN).

Koekoek 174Hoge Dijkgehoord, 18-4ookgezien(WS). 19-4ParkDeHogeDijk 1 m. roepend(WS).
1 1-8 Kinseldam I ex. (EdB). 17-8 Durgerdam 1 ex. (Ruud Kampf, med. RV).

Steenuil í2-5 Ronde Hoep in zuidelijk deel bij gemaal 1 ex. in en rond nestkast; in ZW-deel 1 ex. rond
koeienstal rondvliegend en alarmerend (RvD). 7-7 Àfl-deel Ronde Hoep 2 ex. in 2 verschillende territo-
ria gezien (RA, RvD). 12-7 Driemond 1 ex. (EdB). 1 5-7 Ronde Hoep 3 ex., w.o. een bedelend jong (RvD).
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Ransuil 24-4WC Tuinwijck 1 ex. t.p., op7-7 2 ad. en I juv. (JLK); 2 jongen uitgevlogen (Na. VfC
Buikslotermeer 5 uitgevlogen (NZ). WC Rust en Vreugd 3 uitgevlogen (NZ). WC De Molen 2 uitgevlo-
gen (NZ). lJdoorn 3 of 4 jongen uitgevlogen (NZ). 9-7 WC Nut en Genoegen 3 jongen uitgevlogen
(AVN). 10-7 WC Ons Buiten 2 jongen uitgevlogen (AVN). 21-6 broedgeval WC De Bretten (Walters,
med. BMK). Broedgeval WC Lissabon, Sloterweg, Sloten (BMK). Broedgeval Tigeno en de Eendracht
(BMK). 22-6, 23-6 bedelroep ten minste 2 jongen Krophollerstraat, Slotermeer (Mariëtte Vreeburg,
RvD, PM). 27-7 Buitenveldertselaan bij de Hunneschans 1 juv. roepend (Mariëtte Vreeburg, RvD).
Velduil 2-4, 174 Schiphol-oost, gezien vanuit Schinkelbos, resp. 1 en 2 ex. Ílappend en baltsend (RvD,

PM). l9-4 Um 1 7-6 per keer I -3 ex. gezien Schiphol-Oost - gebied bij de kop van de Aalsmeerbaan (ve-
len). 15-5 3 baltsende ex. boven Schiphol-Rr1U-Oost (Rutger van Ouwerkerk). Aangezien vlgs. Cramp et
al. (1 985) alleen de mannetjes dergelijke vluchten uitvoeren, gaat het hier wrsch. om 3 territoria. Op 16-
5 om 14.55u. vlogen 2 vechtende Velduilen over de Schipholweg ten O van Hotel lbis noordwaarts tot
over de A9; 1 ex. vloog door, het andere keerde triomÍantelijk terug naar Schiphol-Oost (PM).
Gierzwaluw 1 7-4 Plantage Middenlaan 2 ex. (WvdW). 234 Flevopark 5 ex. (DT). 19-8 Flevopark 3
ex. (AVN).

lJsvoge! ln april regelmatig 1-2 ex. bij WC ïgeno in de Osdorper Binnenpolder; broedgeval geconsta-
teerd, waarvan het resultaat mij onbekend is (AVN, PT). 30-5, 16-6 Kleine Noorddijk omg. camping l
ex. (Karel Straatman). 8-6,31-7,28-8 Boezemgemaal Rijnland bij Halfweg 1 ex. (JvB, FvG). Eerste week
juli en 25-8 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 7-7 Grole Wije 1 ex. langsvliegend (RvD). 9-7 Flevopark 1 ex.
(AVN). Vanaf 12-7 dagelijks t.p. Vijfhoek (ten minste t ex.; op 22-8 echter ten minste 3 ex., w.v. 1 juv.),
zou vlgs. rietsnijder gebroed hebben op terrein Krijgsman (VOD, NZ| 12-7 Middelpolder onder Amstel-
veen 'l ex. (EdB)- 25-7 Gaasperzoom 1 ex. (AVN). 3l-7 Sloterplas, Oostoever 1 ex. (BMK).4-8, j t-8
Overdiemerpolder 1 ex. (NZ). 10-8 WC Westbatterij Muiden 1 ex. (AVN). 11-8 Schinkelbos I m. (AVN).
23-8 lJdoorn I ex. (FvG).

Draaihals 7-5 De Nes, Waterland Oost I ex. t.p. (NZ; gefotografeerd).
Groene Specht 20-7 broedgeval Vliegenbos 3 juv. t.p. (NZ). 3 l -7 WC Tigeno, Eendrachtpolder I ex.
(JvB). 10-8 Sportpark Ookmeer 1 ex. (BMK). 16-8 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Boerenzwaluw 104 Broek in Waterland 2 ex. (PT). 16-8 Groote Braak 250 ex. op daken bebouwing
(PT). 1 6-8 Op Pampus veel broedende paren vastgesteld (EdB). Augustus en september honderden ex.
op slaapplaats plasje Opslag Ballast (VOD).

Oeverzwaluw 22-4 Houtrakkerbeemden-Oost ca. 1 0 ex. foer, (RvD, PM). 25-4 ljdoorn 1 0 ex. (FvG).
6-6, 19-6 Ruigoord broedkolonie ca. 20 nestholen in zandhoop (RvD, PM, EW) , EW telde er l8 op 21-6.
1 2-7 Ouderkerkerplas ca. 30 bezette nestholen (EdB).

Huiszwaluw 234 Nieuwe Meer 1 ex. (AVN). 24-4 Morswael, Spaarndammerdijk I ex. t.p. (pM).
Boompieper 9-5 omg. molen Sportpark Ookmeer 1 ex. (Pï). 15-5 Noorderbos 1 zingend (NZ).

Waterpieper 2-4 Weiland Meerzicht 1 ex. broedkleed t.p. (RvD. pM). 8-4 Asd.Bos, Oeverland Nwe
Meer 6 ex. uit W naar slaapplaats 20.20u. (RvD, PM). 10-4 Excursiepad Oeverland Nwe Meer 1 ex.
broedkl. naar slaapplaats (RvD, PM). 1 1-4 Oeverland Nwe Meer 2 ex. naar slaapplaats (RvD, pM). 1 3-4
Schinkelbos gehoord (EdB).

Engelse Kwikstaart:0-4 Schinkelbos I m. (RvD).

Noordse Kwikstaart l8-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. (EdB).

Grote Gele Kwikstaart 17-6 lJdoorn 2 ex. (WS). 28-6 Broekzijdse Polder 1 juv. (WS). 2-8 Kinseldam
1 ex. W i.g.v. 6 Witte Kwikken (EdB).

RouwkwikstaarlzT-A Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 m. baltsend tegen nominaat-v. (WS).
30-4 Schinkelbos 1 ex. langsvliegend (RvD). 10-5 Schellingwouderbrug 1 ex. (NZ).

Nachtegaa! 16-4 Nieuwe Hemweg 1 ex. zingend (EG). 184 Brettenpad t ex. zingend (pM, pï. 23-4
Huis Te Vraag 1 ex. zingend (AVN). 1-5 Andreasziekenhuis 1 ex. zingend, dat is binnen de Ring A10
(RvD). 2-5 zang zuidkant Flevopark (DT).

Gekraagde Roodstaart Broedgeval ïwiske, dat is net buiten de regio (NZ).

Zwarte Roodstaart 1-4 Sporenburg gehoord (RB). 4-4 2e Leeghwaterstraat 'l ex. zingend (JLK). 1 2-

?§
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4 Radarweg 1 ex. zingend (EG). 1 7-4, 20-4 1 m. vm. werÍ 't Groenland Wittenburg (EdB, RivD). I 8-4
Sportpark Ookmeer bij de molen 1 ex. (PT). 21-4Westergasfabriek 1 m. (EdB). l4-6 Cruquiusweg 3 m.
(EdB). 20-7 Java-eiland juveniel roepend (AVN). Zingende mannetjes door Nirk Zijlmans gehoord: Spin-
huissteeg, Westergasfabriek, Mokerstraat, Spijkerkade, Asterdwarsweg. Ondinaweg, Vasumweg, Ne-
veritaweg, Pencentrale, Diíelweg. Verder zang aan de Van Riebeeckhavenweg (PM).
Tapuit Voorjaar:20-4De Kluut 1 ex. (RA). 234, 25-4,304 Schinkelbos 1 m. t.p. (EG, RvD, pM). 244
khinkelbos 1 v. (EdB). 4-5, 18-5 Holendrechter- en Eullewijkerpolder resp. 1 v. en 1 m. (EdB, WS). 12-5
Ronde Hoep 1 m. (RvD). 12-5 Spaarnwouderpolder'l ex. (PM). 13-5 Spaarnwouderplas I m. t.p. (PM).
13-5 lnlaagpolder 1 m. t.p. (PM). 23-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (FvG).8-6 Cacaohaven
1 m. (Ieun van Dijk).
Najaar: 10-8 Nieuwe Gouw I ex. (NZ). 1 5-8 Vijfhoek 1 v.-kleed t.p. (VOD). I 5-8 Sporenburg 1 ex. (MA).
'18-8, 20-8 lnlaagpolder resp. I en 2 ex. (PM, PT). 25-8 Haven-Ballast 1 ex. (NZ). 29-8 Blijkmeer 1 ex.
(NZ). 30-8, 31-8 Rijperweg 1 ex. (NZ). 31-8 Broekermeer 1 ex. (NZ).

Roodborsttapuit 8-4 Schinkelbos 1 paar t.p. (RvD, PM). 21 -5 Schinkelbos 1 paar met 2 vers uitge-
vlogen jongen (PM). Gedurende de gehele zomerperiode waarnemingen in het Schinkelbos; er werd
zeker één paar gezien, dat ten minste één succesvol broedsel had, waarvan drie uitgevlogen jongen zijn
waargenomen (RA, EdB, RvD, PM, PT). 6-7 Telegraafbos bij fietstunnel Gaasperdammerweg 1 paar met
1 uitgevlogen jong (GvD).

Paapje Voorjaar: 1 1-5 Landsmeerderveld 1 ex. (NZ).

Najaar: l8-8 Haven-Ballast 1 ex. (NZ). 19-8,22-8,26-8 Schinkelbos resp. 3,2 en 4ex. t.p. (RvD, PM).
27-8 Ringweg Zeelandia I ex. t.p. (PM). 31-8 Ringweg Spaarnwoude in totaal 6 ex. t_p. (RvD, pM).

Beflijster z64ïÍetlenzone 1 v. (WvdW). 26-4 Poppendammergouw 2 m. (DJT, WvdW).
Grote Liister 20-7 Twiske 3 ex. (NZ). ln dit recreatiegebied, net buiten de regio, 2-3 broedparen (NZ).

Sprinkhaanzanger 1 5-4 Brettenzone 2 ex. zingend (pM). 2-8 zang Barnegat (NZ).

Snor 18-4 Brettenzone 1 ex. (PT). 2-6 zuidkant Uitdammerdie zang (DT). 19-7 Barnegat 1 ex. zang (NZ).

Spofuogel 12-5 Diemerbos (AVN). 16-5 Golfbaan De Hoge Dijk I ex. WS). 19-5 Westhoffbos 1 ex.
(pT). Z:-S tud.Bos, omg. Bosbaansluis I ex. (PT). 1-7 Reigerbospad I ex. zingend (AVN). 7-7 Middelpol-
der en Botsholse Dwarsweg in totaal 4 ex. zingend (RvD). 13 en 14-7 Vijfhoek I ex. zingend (VOD). 19-
7 Liergouw I ex. (RA). 26-7 Ronde Hoep zang (RvD). 29-7 ljdoorn I ex. (RA).

Kleine Karekiet 24+ De Kluut 1 ex. zingend (RA, PM). 25-4 Asd.Bos, Oeverland Nwe Meer I ex.
zingend (PM). l9-8 Sporenburg 1 ex. (MA).
Grote Karekiet 1 1 -5 tot na 1 6-6 westoever Ouderkerkerplas 1 ex. zingend; ontdekt door Ferry Os-
sendorp, gemeld door WS, daarna door div. andere waarnemers vastgesteld. NZ deelt mede dat Mar-
ten Schmitz een 2e ex. ter plaatste zag rondvliegen met nestmateriaal. 26-5 Schellingwouderbrug 1 ex.
zingend (NZ).

Grasmus l7-4 Rioolwateauivering Oost 1 ex. zingend QLK\.224 Halfweg, Amsterdamsestraatweg in
wilgen langs Haarlemmertrekvaart 1 ex. zingend (pM).
Braamsluiper 24-4 Brettenzone 1 ex. (PT). 25-4 omgeving metrostation RAI I ex. zingend (AVN). 19-
6 Linnaeuskade Watergraafsmeer 1 ex. zingend (GvD). 7-7 Groote Wije Botshol 2 ex. zingend (RvD).

Zwartkop 14 Brettenzone 3 ex. zingend (PM).

TuinÍluiter 18-4 De Kuil 1 ex. (PT). 18-4 Haarlemmenareg I ex. (pT). 21-4 Brettenpad t.h.v. WC De
Bretten I ex. zingend (PM).

Fluiter 1-5 Westgaarde 1 ex. zingend (JvB).

Grauwe Vliegenvanger 6-5 Flevopark 2 ex. (AVN). 7-7 Botsholse Dwarsweg en Amstel in totaal 3
ex. (RvD). 26-7 Ronde Hoep bedelendejuv. op boerderij (RvD).

Bonte Vliegenvanger 8-5 De Nes, Waterland-Oost 1 ex. (NZ). 4-8, 25-8 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Baardmannetie Gehele periode in De Kluut gehoord/gezien, ten minste 1 broedgeval (velen). 19-7
Barnegat roepje (NZ). '10-8 gehoord lJdoorn (PM). 1 1 -8 Houtrakkerbeemden-West gehoord (PM).

Matkop 1-4, 19-6,21-6 Brettenpad 1 ex. roepend/zingend (PM). 6-4, 11-5 Gaaspezoom zang (WS).
144 Klarenbeek zang (WS). 25-4 Asd.Bos, Oeverland Nwe Meer 1 ex. zingend (PM). 6-6 Boezemge-
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Steppearend bij Monnickendam, 31 mei 1998

maal Rijnland bij HalÍweg 1 ex. (FvG). 26-7,25-8 Brettenpad, westelijke puinstort, gehoord (PM). 28-8
Boezemgebied Halfweg 1 ex. gehoord (JvB). l0-7 Flevopark 1 ex. (AVN).

Zwarte Mees 1-4 Vm 7-4WC Tuinwijck 1 ex. zingend in tuin (JLK). 2-4 De RoeveÍstraaVMuider-
poortstation I ex. zingend (WvdW).

Buidelmees 21 -4 Boezemgemaal Rijnland bij Halfweg I ex. (EdB, RivD). 22-4, 25-4, 9-5 Bretten,
Westelijke Puinstort 1 ex. (RvD, PM, PT). 13-5 Bretten-Groote Braak(De Kluut) 1 ex. rondvliegend (PM).

Boomklever 2-4 Asd.Bos, Eerste Bos 1 ex. zingend (RvD, PM). 6-4 Ad.Bos, Noordkant 'l ex. zingend
(Theo van Lent). 25-4 Asd.Bos, Noordkant 2 ex. zingend ruim 1 km. van elkaar verwijderd (PM). Op 28-
5 foerageerde daar een Íamiliegroepje in het Koenenbos (PM). 13-4 Rode Kopjesbrug Asd.Bos 2 ex.

baltsend (PT). Zeker tot 29-4 1 ongepaard ex. roepend Artis (WvdW). 20-4 Flevopark broedgeval (AVN).
'16-7 Bijlmerpark 1 ex. roepend (Piene van der Wielen). 26-8 Zorgvlied 2 ex. zingend (DT).

Wielewaal 9-5 Westhoffbos 1 ex. roepend (BMK).

Roek A-a Asd.Bos, Oeverland Nwe Meer 4 ex. W-ZW 18.50u. (RvD, PM). 15-6 Broekzijdse Polder 2 ex.
(WS). 7-7 achter AMC 6 ex. (WS). 12-7 Gein-zuid 3 ad. en enkele juv. (EdB). 20-7 scholencomplex Rei-

gersbos 6 ex. (WS). 13-7 Durgerdammergouw 19 ex. (NZ).

Keep 3-4 Middenmeerpad 1 v. (AVN). 20-4 Sluizen Asd-Rijnkanaal 1 ex. (AVN). 1-5 Westgaarde 1 ex.

roepend (JvB).

Appelvink 'l-4 WC Tuinwijck I ex. (lLK). '19-4 Flevopark 2 ex. (FvG). 1 3-7 Bosbaan Asd.Bos 1 ex. (RA).

Kruisbek 3-8 Vijf hoek 1 4 ex. NNW (VoD). 1 3-8 Vijf hoek 8 ex. (3 m. ad.) ZZW en 3 ex. NW (VoD). 1 2-
8. 24-B WC Tuinwijck resp. 6 en 8 ex. (JLK). 26-8 Nieuw-Sloten 1 ex. overvliegend (AVN).

Exoten
broedparen in het Schinkelbos, waaÍvan 1 met 3 pulli (velen).

Binnenpolder 2 ex. (FvG). 3-7 M.L. Kingpark 1 ex. (AVN).

I ex. (AJ).
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?1o i PERIODE APRIL T/ÀN AUGUSTUS ?(}O2 waaÍnèmingcn

komen berichten
ln de winterperiode is een dode Buizerd opge-

Havengebied, die blijkens een ondezoek
voor ïaxonomische Zoölogie (lïZ), aan een schot-
(Melchers, via WvdW, 22-7).Dil is bij mijn weten

ondubbelzinnige geval van roofvogelvenolging in onze
na de van de jaren vijftig en zestig. Elijf alert.

31 -5-1998 Verdeek, Monnickendam (atlasblok
7-41) 1 Juveniel ter plaatse. Vloog na ca. een uur gezeten te

hebben, hoog wer Marken weg. Gefotografeerd; één foto van de
arend op de grond laat ook een Ekster en een Zwarte Kraai zien.
Waamemers: Jurren Koerts (foto's) en Ton Pieters (medewerker
5BB Waterlandl med. RV.

Boercnaraluw 31-3 De Kluut 1 ex. (RA).

Andere diersoorten
Hermelijn 15-4 Dijkland, omg. Spaarnwoudermeertje. 'l ex.

langs fietspad (PM). 204 Belmermeer 1 ex. (NZ). 13-5 Flevopark 1

ex. (AVN).

Wezel 26-8 Spaarndammerdijk t.h.v. Sportpark Spieringhorn 1

o«. (PM).

Vos 1 5-6 Bretten 1 ex. (NZ). 2 1 -7 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Ringslang 27-4 lJsselmeerdijk t.h.v. Barnegat 1 ex. (NZ). 7-7 1

dood ex. Haven-Ballast (NZ).25-8 Kooilust I dood ex. (NZ).

Rugstreeppad 224 Ringweg ten N van Hoeve Catharina. con-
cert (RvD, PM). 254 Begraafplaats St. Barbara div. ex. (AVN). ln
juni-juli gehoord Schinkelbos (PM).

Vroege Glazenmaker 24-6 Asd.Bos Oeverland Nwe Meer 1

paar copulerend (PM).

Undepijlstaart 7-6 Czaar Peterstraat 1 ex. (Dik Brijs). 2-7 1

imago Bankastraat (DT).

Rood Weeskind 3O-7 Zeeburgerdijk 1 ex. (AJ).

Kleine Vuurvlinder 12-7 Ouderkerkerplas (EdB).

Landkaartie 26-5 Vijfhoek 1 ex. (EdB).

Rouwmantel 20-7 Twiske 1 ex. (NZ; gefotografeerd).

Distelvlinder 26-5 VijÍhoek 1 ex. (EdB). 22-6 Gooiseweg I
ex. (AJ).

Bont Zandoogie 214 Ballastbos I ex., Haven-Ballast 3 ex.
(NZ). 26-5 Vijfhoek 1 ex. (EdB).

ALLE WAARNEMERS EN DEELNE-

MERS AAN HET AMSTERDAMS

VOGELNEÍ (AVN) EN VOGELNET

ZUID-KENNEMERTAND (VZK) WOR.
DEN BEDANKT VOOR HET INZEN-

DEN VAN HUN WA,ARNEMINGEN

EN/OF DIE VAN DERDEN.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN;

AJ AUKEIANSEN

BMK BERT EN MIENEKE KAMP

DJT DIRK-JAN TANG

DT DAVID TEMPELMAN

ED EDIAL DEKKER

EDB ELLEN DE BRUIN

EDV ERIK DE VRIES

EG ELDERT GROENEWOUD

EW ERIK WOKKE

FVG FRANK VAN GROEN

GVD GUUSVAN DUIN

JLK JIP LOUWE KOOUMANS

JVB JANVAN BLANKEN

L5 LAURENS sTEUN

MA MARC ARGELOO

NZ NIRK ZULMANS

PM PAULJ. MARCUS

PT PAULTAK

RA RUUD ALTENBURG

RB ROB BAARS

RIVD RICARDO VAN DUK

RV RUUDVLEK

RVD RONALD VAN DUK

VOD VOGELOVERLEGDIEMEN

WS WILL SCHEP

WVDS WM VAN DER SCHOT

VVVDW WLLEM VAN DER WAAL

Rouwmantel 2G7-2002

?tt +
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Paul J. Marcus

Snor

Hieronder vindt u de eerste waarnemingsdata in 2002 van trekvogels in de regio Amsterdam.

Zomertaling 23-3 Holendrechter- en Bullena/jkerpolder 1 paar (HM). 26-3 1 m. idem (W5).

Purperreiger 24-5 De Hoge Dijk 1 ex. (EdB).

Lepelaar 19-2, 22-2 Botsholsedwarsweg resp. 1 en 4 ex. (HM).

Boomvalk 17-4 Brettenpad 1 ex. (PM),22-4 Houtrakbos 1 ex. (PM). 22-4 Schiphol-Oost 1 ex. (PT).

Kleine Plevier 19-3 Schinkelbos 2 ex. (PM). 1-4 Middelpolder onder Amstelveen I ex. (HM).

Bontbekplevaer 13-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. WS). 17-3 Zuiderwoude (hut) 5 ex.
(VWdW).

Kemphaan Zoals Willem van der Waal opmerkte: "ls niet weggeweest". 13-1 Amstel ten N van

Ouderkerk enkele ex. (HM). 7-2 Poppendammergouw 6 ex. (FvG).

Grutto 2-2 Ouderkerkerplas 3 ex. (FvG). 3-2 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. (HM).

Groenpootruiter 8-4 Schinkelbos 1 ex. t.p. (RvD, PM). t 3-4 Schinkelbos 1 ex. (EdB, RivD). l3-4
Schinkelbos 1 ex. (P1.

Visdief 14-4 lJmeer Vijfhoek driemaal 'l ex. (WvdW). 17-4 Dijk Marken t ex. (Pï.
Zwarte Stern l9-4 lJdoorn 7 ex. t.p. (WvdW). 5-5 Noorder lJplas 2 ex. (NZ).

Zomertortel 19-5 Brettenzone 1 ex. (PT).

Koekoek 17-4De Hoge Dijk 1 ex. roepend (WS). 244 Brettenzone 1 ex. roepend (WvdW).

Gierzwaluw 17-4 Plantagebuurt 2 ex. W (WvdW). 22-4 Twiske (buiten de regio) 1 ex. (NZ).24-4

Celsiusstraat 3 ex. (AJ).

Oeverzwaluw Na buitenregionale waarnemingen in Spaarnwoude en het ïwiske op23-4
Oeverland Nieuwe Meer, Asd.Bos 2 ex. (RvD, PM).274 De Hoge Dijk 2 ex. (WS).

:

É
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r*{ VOORJAAR 2OO2 fenologle

Boerenzwaluw Buiten de regio op 26-3 bij Zeelandia aan de

Ringweg bij Spaamdam 1 ex. (PM). 31-3 Diemerpolder't ex. N

(Wvd\{r). 64 Broekzijdsepolder 2 ex. (WS).

Huiszwaluw 24-3 PlantagebuurUArtis 1 ex. (WvdW). 26-4 Nieuwe

Diep 1 ex. (AJ).

Gele Kwikstaart 19-3 Schinkelbos 1 m. t.p. (PM). 2O-3

Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (WvdW).

Nachtegaal 18-4 Brettenpad 1 ex. (PM, m.214 Brettenzone 2

ex. (EdB, RivD).

Blauwborst 23-3 Brettenpad 1 m. (PM). 26-3 De Hoge Dijk 1 ex.

(WS). 26-3 Brettenzone 1 ex. (PT).

Zwarte Roodstaart 4-4 Spinhuissteeg 1 ex. (NZ). 6-4 AKZO 1 ex. (NZ)

Gekraagde Roodstaart 7-4 tegenover de PEN-centrale Diemen 'l ex. (NZ).

Paapje l1-5 Landsmeerderveld 1 ex. (NZ).

Tapuit 23-4 Rijperdwarsweg 2 ex. (NZ). 234 Schinkelbos 1 m. (RvD, pM).

Sprinkhaanzanger 1 5-4 Brettenzone 2 ex. (PM). 16-4 Brettenzone 3 ex. (pM).

Snor 18-4 Brettenzone 1 ex. (PT). 21-4VijÍhoek 1 ex. (NZ). 31-5 Vijfhoek 1 ex. (AJ).

SpoWogel l0-5 Overdiemerweg 1 ex. (NZ). 11-5 Dijkeinde Waterland-Oost 2 ex. (NZ).

BosrietzangeÍ 274 ïroelstralaan 1 ex. (TvD). 7-5 Asd.Bos, Rode Kopjesbrug 1 ex. (pÍ).

Kleine Karckiet 19-4 Asd.Bos, Vietnamweide 1 ex. (RH). 21-4 De Hoge Dijk 2 ex. (WS).

Rietzanger 16-3 De BÍetten 1 ex. (TvD). 3O-3 De Kluut I ex. (PT).

Grote Karekiet 11-5 Ouderkerkerplas 1 ex. (F.Ossendorp, WS).

Braamsluiper 244 HaarlemmeÍweg 1 ex. (NZ). 24-4 Brettenzone 1 ex. (pT).

Grasmus 20-4 Noorder lJplas 1 ex. (NZ).22-4 Halfweg, Amsterdamsestraatweg 1 ex. (pM). 22-4
Ruigoord, Middenweg 1 ex. (RvD, PM).

TuinÍluiter|24 Tigeno. Eendrachtpolder I ex. - geen nadere details (TvD). t 8-4 Tigeno zang (pr).

21-4 Brettenpad 1 ex. zingend (PM). lk schreef het al eerder: in verband met mogelijke verwaning met
Zwartkopzang wil ik van deze soort vóór 15 april in ieder geval zichtwaarnemingen!
Zwartkop 20-3 zang Volkstuinen en Roeiclub Willem lll (WvdW). 29-3 ln tuin van Karel Straatman,

Kleine Noorddijk Asd.Bos (KS). 29-3 WC De Bretten 1 ex. (TvD).

Fluiter 1-5 Westgaarde I ex. zingend (JvB).

Tjiftiaf Deze soort wordt de laatste jaren vaak in de winter
waargenomen. Alleen zingende ex. vermeld: 9-3 Zwanenburg

zang (FvG). 9-3 De Hoge DUk zang (WS).

Fitas 20-3 Middelpolder onder Amstelveen zang (WvdW). 26-3
Amstelveense Poel zang (HM). 26-3 Bretten 1 ex. (PT).

Grauwe Vliegenvangert8-5 Volgermeer 3 ex. (NZ).

Bonte Vliegenvanger 8-5 De Nes, Waterland 1 ex. (NZ).

Buidelmees 2 l-4 Gemaal Rijnland Halfweg 'l ex. gehoord
(EdB, RivD). 22-4 Brettenpad W.Puinstort 1 ex. gehoord (RvD,

PM).

Wielewaal Niet in de regio gemeld.

DÍT JAAR WERDEN I6 FORMULIE-
REN RETOUR ONWANGEN.
DANK AAN: JAN VAN BTANKEN
(JVB), ELLEN DE BRUIN (EDB),

RICARDO VAN DUK (RIVD),

RONALD VAN DUK (RVD), ÏEUN
VAN DUK WD), LOES VAN DER

IEEN, FRANKVAN GROEN (FVG),

ROBERÍ HEEMSKERK (RH), AUKE

JANSEN (AJ), PAUL J. MARCUS
(PI\4). HERBERT MINTER (HM),WLL

SCHEP WS), KAREL STRAATMAN
(KS), PAUL TAK (PT), WTLEM VAN
DER WAAL (VWDW), NIRK
ZULMANS (NZ).
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Ontvangen literatuur
Jan van Blanken

Vogeltijdschriften

DEGRAUWEGANS
(StiótingVogel- en
Natuurwacht Zuid-Flevoland),
jg.18,2002ll,r.2

. Vogeltrek rond de Hollandse
Brug najaar 2001.

Henk Koffijberg telde op deze

toplocatie (stuwing) van okÍo-
ber t/m november in 90 uur
maar lief st 27 2.299 vogels,

Totaal aantal soorten l0l (w.o.

Duinpieper en Klapekster).
. Avifauna (waarnemingen

maart - juni 2002 + voorjaars-
fenologie).

Griel 20 april,
Steppevorkstaartplevier 16 juni,
Bijeneter 2 juni.
Opvallend woeg: Gele

Kwilstaart 2 maart, Nachtegaal

I april, Kleine Karekiet I april.
Verder een claim van een

extreem woege Wespendief op
9 maart (ofgaat het om een

typefout?). Waarnemingen in
Nederland van Wespendieven

vóór half april zijn uizonderlijk
en berusten vaak op foutieve
determinatie (zie Bijlsma R.G.,
Hustings F. & Camphuysen C.f.
Algemene en schaarse vogels

van Nederland, Avifauna van
Nederland 2).

DE GRATIWE GORS
(Àvifauna Groningen), jg. 30,

20O2nr.2

. Oeverzwaluwen in de provin-
cie Groningen 1999-20o1.
Broedde in 1976 nog maximaal
600 paar in Groningen, in 2001

waren dat er a[2,364.1n 1992-
2001 minimaal 1.479 (1993) en

maximaal 3.664 (2000) broed-
paren. Gemiddeld 38% van de

populatie broedt in het
Lauwersmeergebied.

De toename wordt toegeschre-

ven aan verbeterde omstandig-
heden in de overwinteringsge-
bieden en beschermingsactivi-
teiten van bestaande kolonies.
. Mogelijke Iannervalk in de

Ezumakeeg,20 mei2}02.
. Waarneming adult wouwtje
Steppekiekendief (2 I april stad

Groningen).
. Vale Gier nieuw voor
Groningen.
Bert de Bruin over zijn waarne-
ming van 15 (!) Vale Gieren op
I juni boven de stad Groningen.
Later zou blijken dat 20 gieren
boven Noord-Nederland rond-
cirkelden.

DE KIEFT
(Vogelbeschermingswacht

Zaanstreek), jg. 26, 20ÍJ.2 nr. 2

. 2001. Een uitzonderlijk goed

Kluteniaar.

Niet minder dan 76-81 paar

Kluten telde de Zaanstreek afge-

lopen jaar. In 1996- 1999 ging

het jaarlijks om 34-47 paar.In
2000 nam de stand toe tot 59-65
paar. De stijging komt vnl. voor
rekening van de locatie

Saendelft, waar de populatie in
2001 verviervoudigde tot 36

P&Í,

DE KIEFT
(Vogelbeschermingswacht

Zaanstreek), jg. 26,2O02 nr. 3

. Broedsucces Roerdomp in
Wormer- en fisperveld.
Sinds begin jaren negentig
gestage toename aantal broed-
p:uen van I tot 13 in 2001.
. Oeverzrvaluwen laten in 2002

verstek gaan.

De wand in Het ïwiske was in
2001 nog goed voor 64 paar.

DE KLEINEALK (Vogel-

werkgroep AIkm aar), jg. 20,
2002 nr. I
. Broedvogels van de Rekerhout
l99s-2001.

Een inventarisatie in 2001 van
dit 30,6 ha grote park leverde

804 territoria/paar op van 30

soorten. Uitgebreide informatie
over dichtheden per soort en

per broedvogelgezelschap en

een analyse van de aantalwer-

anderingen.
. Broedvogels in de Oosterhout
in 2001.

Dit artikel is qua opzet en uit-
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C)ntvangen literatuur
werking gelijk aan het voor-
gaande. Het onderzoóte gebied

telde in 2001 op22,lba842ter-
ritoria/paar van 27 soorten.
. Waarnemingenoverzicht juli
t/m december 2001.

Bij Camperduin vlogen in deze

periode verschillende schaarse

en zeldzame soorten langs:

Noordse Stormvogel I I septem-

ber ca 45fr) >N, Noordse

Pijlstormvogel 19 juli, 15 en 16

september totaal 34, Grote

Pijlstormvogel 26 december l,
Vale Pijlstormvogel totaal 10,

Vaal Stormvogeltje 15 septem-

ber,8 en 22 november totaal 6,

Z,eearend9 december 1. Bij
Petten zat 2 weken Iang een

Noordse BoszangetOp 27

oktober een Kleine
Miegenvanger bij Egmond-
Binnen.

DE KORHAAN (Vogel-

werkgroep Het Gooi e.o.), jg.

36,2002m.3
. Gestreepte Strandloper in de

Buitenvaart-Noord op 29 april.
Overzicht van aantal jaarlijlce
gevallen in Nederland sinds
196l.Vóór 196l zijn geen waar-

nemingen bekend van deze

thans'gewoonste Amerikaanse

steltloper in Europa'.

DE KRUISBEK (Vogelwacht

Utrecht), jg. 45,2002 nr.3
. De Groene Specht terug in het
groene hart.
Cees Wtkamp onderzocht his-

torische bronnen naar het voor-
komen van de Groene Specht

als broedvogel in het grensge-

bied van Zuid-Holland, Utrecht
en westelijk Gelderland. De

soort was vanouds de meest

algemene specht in Nederland
(Snouckaert van Schauburg).

Tussen ca. 1930 en 1970ver-

dween de Groene Specht als

broedvogel uit het waardenge-

bied. In de jaren 1967-1970

werd t.b.v. de Avifauna Midden-
Nederland nog maar I paar

geteld (gemeente Vleuten). De

omzetting van hoogstam- in
laagstamboomgaarden, bene-

vens vergrassing en aftrame

voedselaanbod worden als

mogelijke oorzaken van de ver-

dwijning genoemd. Vanaf eind
jaren tachtig begin jaren negen-

tig nam de stand toe van prak-
tisch 0 tot 65 territoria. Voor de

jaren 1999-2001 schat Witkamp
het aantal territoria op 56-75.

Het sleóte voedselaanbod op

de hoge zandgronden en de

overloop van jonge vogels uit
deze gebieden naar de qua

voedselsituatie betere waarden
(zoals Lopikerwaard en

Krimpenerwaard) zijn als oor-
zaken van de toename niet uit
te sluiten.
. Veldwaarnemingen.

2e kj. Steppekiekendiefop 17

mei bij Blaricum en een

Iberisdre Tjiftjaf van 16 tot 20

mei bij I^ageVuursche.

DE MOURIK (vogel-

werkgroep Rijk van Nijmegen

e.o.),2002nr.2
. Broedvogels in het Rijk van

Nijmegen e.o. toen ('73-77) en

nu ('98-00).

In een artikel van ruim 27 blz.

belichten de auteurs de resulta-

Gn van het broedvogelonder-

zoek voor de SOVON

Broedvogelatlas in 1998-2000 in
hun regio. Zij staan uitvoerig
stil bij de aantallen schaarse en

zeldzame broedvogels en verge-

lijken de dichtheden met gege-

vens uit de jaren 1971-1977,n
welke periode de eerste landelij-
ke broedvogelatlas tot stand

l«,vam. Hoe snel ha kan gaan in
een kwart eeuw bewijzen bijv.

de Grauwe Gans en de Nijlgans,

ln 1973-1977 ontbraken deze

soorten als broedvogel, echter

in 1998-2000 herbergde het

gebied 1200 paar Grauwe Gans

en 190 paar Nijlgans. De

Kuifleeuwerik kwam in 1973-

1977 in23 blokken alsbroedvo-

gel voor en is nu geheel verdwe-

nen.
. Waarnemingen januari - juli
2002.

Rode Wouw: 12 waarnemingen

tussen 27 februari en 30 mei,

Zwarte Wouw: 6 waarnemingen

tussen 3 en 28 april.

DE SKOR (Vogelwerkgroep

Texel), jg. 21, 2002 nr. 3

. De wadvogeltelling van 20

januari 2002.

689 Kleine Zwane\7.607 riet-
garxzen.
. Waarnemingen nr. I13, april
en mei 2002.

Morinelplevier van 3 tlm 17

mei max. 12langs de

Hoofdweg, Ross' Meeuw 23

april I onv. Grote Mak,
Roodstuitzwaluw ll en 12 mei
en een woege Braamsluiper 2

april.

@
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DE STEENLOPER
(Vogelwerkgroep Den Helder),
jg.20,mei 2002 nr. 108

. Februari-vaal§es.

Op l0 februari 2 Vale

Stormvogels bij Huisduinen.

Voor zover bekend het eerste

februari-geval voor ons land.

DE STRANDTOPER
(Vereniging voor Natuur- en

Vogelbescherming Noordwijk),
jg.34,2002nr.2
. Veldwaarnemingen januari,

februari en ÍÍaaÍt 2002.

Duiker spec.: 3 januari 395 ex.

in 2 uur, fan-van-gent l0 febru-

ari,l4 er >N in 1,5 uur (febru-
ari-record).

DETAKKELING
(Wer§roep Roofrogels

Nederland), jg. 10, 2002 nr. 2

. Muizen- en rattengif
Brodifacoum dodelijk voor
uilen.
. Schrikrui bij Wespendieven.

De oorzaken van schrikrui zijn
wijwel niet bekend. Dit ver-

schijnsel, waarbij vogels buiten
de normale ruitijd spontaan

veren laten vallen, is nu ook bij
roofoogels bekend geworden.
. Gebruik en functie van de

oogleden bij Wespendieven.

Aan de hand van observaties

van nestjongen en halftamme

vogels gaat Rob Bijlsma in op de

wijze waarop Wespendieven
hun oogleden gebruiken. Met
name het derde transparante

ooglid (zgn. knipvlies) is intri
gerend. Hoewel de beweging

ervan zeer snel plaatsvindt, is

het gelukt deze actie fotogra-

fisch vast te leggen.
. Zeearend vangt verzwaLte

jonge Kleine Mantelmeeuwen

op Rottumeroog.
. Eerste broedsel van de Havik
op naturistenterrein de Reeshof

(Tilburg).
. De postduifals prooi van de

Havik in de duinen van Noord-
Holland.
. Havik vangt Meerkoet, en hoe!
. Prooiaanvoer en jongengroei

bij een één-ouder Sperwernest,
. Confrontatie tussen vrouwtje
Sperwer en Elsters.
. Dwergeieren bij Sperwer.
. Buizerd maakt sneeuwbal.
. Het dichtst bij een verharde

weg gelegen succewolle broed-
geval van een Brabantse

Boomvalk in 2001.

DETRINGIAAN
(Vogelwerkgroep Schagen e.o.),
jg.25,2002m.1
. Doortrek van Steenlopers aan

de Hondsbossche Zeewering.

Dit artikel is al in meerdere

vogeltijdschrift en gepubliceerd.

Zie rubriek Onwangen
Literatuur in De Gierzwaluw jg.

40nr.2.

DEWINTERKONING
(Vogehrer§roep Castricum),
jg.37,2002nr.2
. Roofoogelinventarisatie duin-
streek tussen WijkaanZxe en

Camperduin 2001.

Van de Wespendief kon geen

nest worden ontdekt. Wel in juli
en augustus I paar bij grens

Bergen/Schoorl met uitgebreid

vlinderen. Op 12 augustus 2

adulte ex. met een pas uitgevlo-
gen jong bij Bakkum/Egmond

en een week later daar nog twee
maal een adult ex. De onderzoe-

kers sluiten niet uit dat dit ook
doortrekkers kunnen zijn
geweest. Buizerd 37 territoria
(55 uitgevlogen jongen), Havik
19 nesten (55-56 uitgevlogen
jongen), Sperwer 26 territoria
(18 nestea, 59-60 uitgevlogen
jongen), Boomvallc 0 territoria
(conform lande$ke trend),
ïbrenvalk I nest.

FIDECULA (ïlventse Vogel-

werkgroep), jg. 31, 20f,2 nr. 2

. l0 jaar bescherming Grote

Gele Kwikstaart.

In 1992 plaatsten leden van de

ïlventseVWG de eerste nestkas-

ten voor Grote Gele Kwikken,
nadat was gebleken dat regel-

matig legsels van deze soort ver-

loren gingen door predatie en

verstoring. In de periode 1992-

2001 leverde dat minimaal I en

maximaal 8 broedparen op.
. Waarnemingen in Twente.

Aziatische Roodborsttapuit 20

april Engbertsdijkvenen.

FITIS (Vogelwerkgroep Zuid-
trGnnemerland), jg. 38, 2002 m. 2

. Zeetrekrecords Bloemendaal

aanZee.

Dit verslag vermeldt van meer

dan 80 soorten de recordaantal-

len. Een korte selectie: ïbpper 4
februari 3.500 er in 2 uur,

Noordse Stormvogel l0 septem-

ber 3.800 erc in 13 uur, Jan-van-
gent 4 oktober 622 er in 4 uur,

Kleine fager 16 september 235

"{Ér)\_u--,
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ex. in I1,5 uuq Dwergstern 2

augustus 488 or. in 5 uur. De
meeste records zijn uit het
voorjaar aftomstig (33). Winter
en najaar ontlopen elkaar nau-
welijks (21 resp.22 records).
Winterrecords komen ml. op
rekening van januari ( 12

records), hetgeen volgens de

auteur van dit artikel is toe te

schrijven aan vorst e/o sneeuw-

rushes. Het zijn dan vooral
eendachtigen, duikers, plevieren

en alken/zeekoeten. Mei is de

beste maand (17 records).
. Bosgors in de Kennemer-

duinen 5 t/m 8 april 2002.

Hans Groot doet uitgebreid ver-
slag van de eerste voorjaars-
waarneming van deze soort in
Zuid-Kennemerland.
. Vogelwaarnemingen 20 febru-
ari-20mei2002.
Moriaelplevier 13 april
Kennemermeer, Nachtzwaluw
l0 mei Vogelringstation Van

knnep in de lGnnemerduinen,
Hop 2l april Parnassia I >N,
Kuifleeuwerik 2 territoria
Zandvoort, Graszanger 2 maart
tot 6 april Kennemermeer.

HETVOGELIAAR(tiid-
schrift voor vogelstudie en vogel-
bescherming), jg. 50, 20ffi nr. 2

. Postduivenringen als bewijs
voor vroegere nestbezetting

door de Havik.
Aan de hand van vnl met een

metaaldetector verzamelde

postduivenringen reconstrueer-
de Gerard van Haaff, archeo-
loog, het verloop van een

Havikpopulatie bij Amersfoort.
Binnen het onderzoeksgebied

lokaliseerde hij 24 havfuhor-

sten, die tezamen 7 of 8 territo-
ria vormen. Een zeer interessant

artikel op de grens tussen

moderne archeologie en orni-
thologie.

HETVOGELIAAR(tijd-
schrift voor vogelstudie en vogel-

bacherming), jg. 50, 2fi)0 nr. 3

. faarverloop van de sexratio
van deWilde Eend in relatie
met verschillen in broedzorg en

timingvan de rui.

|an Hulscher onderzocht gedu-

rende twee jaar de socratio van
de Wilde Eend in een vijver bij
het Zoölogisch laboratorium in
Haren, Onder meer komt naar
voren dat de gemiddelde sexra-

tio per maand eind februari,
wanneer het totaal aantal een-

den zijn laagste stand bereikt,
rond de 527o ligt en geleidelijk
oploopt tot 85% in april.
Vervolgens daalt de seratio tot
60% in juni/juli en, na een piek
in augustus van 75% (terugkeer

woerden met voltooide slagpen-

rui), bereilrt deze in september

zijn laagste stand van 509o. Pas

in februari daarop loopt het
percentage weer oP.
. Het broedseizoen 2001 van de

Purperreiger in Nederland.
Met rMO paar bleef de stand
ongeveer gelijk aan 2000 (,t45

paar). De kolonies in Zuid-
Holland (Nieuwkoop, Ameide
en Kinderdijk) voÍrnen nog
steeds het belangrijkste broed-
gebied. In 1998-2001 broedde
hier gemiddeld 6l9o van de

Nederlandse populatie.

Nienemin is er in Nieuwkoop
sprake van een daling van l47o
t.o.v.2000, hetgeen door de

schriiver van dit artikel, Henk
van de Kooij, zonder meer op
rekening komt van deVos.
Daarentegen is er in Àmeide
(voswij) een toename van 1596.

. Ransuilen in De Lickebaert.
In het Lickebaertgebied, nabij
Maassluis en Vlaardingen,

onderzoekt Loek Batenburg de

Ransuilpopulatie.

Van 1996-2001 telde het gebied

maximaal 6 territoria, hetgeen

gerelateerd aan de oppervlakte
van het gebied (6-7 vierkante

kilometer) uitzonderlijk hoog is
(l paarlkm'z).

SOVON-NIEUWS,is. 15,

200.2rtr.2

. Weidwogels leiden tot veel

discussie.

Weidevogels staan volop in de

belangstelling, want ondanks
agrarisch natuurbeheer en aller-
lei vormen van vrijwillig weide-
vogelbeheer is er sprake van een

structurele daling van de broed-
populaties. Met name geldt dit
voor de Grutto, waarvan de

populatie in vijftien jaar hal-
veerde tot 45.000-50.000 paar.

De natuurbeschermingsorgani-

saties hebben de handen ineen-
geslagen en als eerste stap een

predatie- en Gruttokaart ont-
wikkeld. Onder meer komt naar

Yoren dat 54olo van de weidevo-
gellegsels uitkomt en 24olo

wordt gepredeerd, Waterland

behoort gelukkig nog steeds tot
de zeer goede Grutto-gebieden

"6n.L]y
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(> 15 paar per 100 ha en minÈ
maal4 van de 5 andere kritische

soorten aanwezig). Toch ligt de

predatie van weidevogellegsels

in Waterland boven het lande-
lijk gemiddelde (zie ook
Vogelnieuws jr. 15, 2002 nr. 4).
. Lichte terugval Huiszwaluw in
2001.

In 2001 15.265 paar (in 2000

15.807). In de drie noordelijke
provincies, Noord-Holland, het
gebied van de grote rivieren en

het Deltagebied daalde de

POPU.
latie met 9-10%. In Flevoland

en Utrecht was er daarentegen

een toename van 2096.
. Minder ganzen en zwanen in

iaótvrij Nederland.

Ondanla dat er in 2000/2001

voor het eerst niet op ganzen is

gejaagd, daalde het aantal gans-

en zwaandagen (d.i. een bepaal-
de meetmethode) met 5% t.o.v.

199912000. De maximaal getel-

de aantallen bleven min of meer

gelijk aan voorgaande jaren ( 1,2

miljoen gelijktijdig geteld in
januari). De najaarsaantallen

waren fors lager dan anders. De

seizoensmaxima waren min of
meer gelijk aan voorgaande
jaren. Grauwe Ganzen zitten

nog steeds in de lift. In novem-

ber bedroeg het maandmaxi-
mum n deze soort 264.000

(in 1996197 nog 107.000). Deze

stijging komt vnl. op rekening

van de Nederlandse broedpopu-
latie. Ook de Brandgans scoort
goed met in januari een maand-

maximum van 296.000.

VOGELNIETI\ATS
(Vogelbescherming

Nederland), jg. 15, 2O02 rr. 3

. Aantal broedparen Kerkuil
blijft stijgen.

ln 20Ol 2.477 broedparen met
tenminste 8.370 jongen (in
2000: L965 paar). In Noord-
Holland 53 paar, waarvan 20

paar in deWieringermeer. In
het zuiden van Noord-Holland
is de soort schaars.

VOGELNIEI-IWS
(Vogelbescherming

Nederland), jg. 15,2002 nr.4
. Het begrip Schadebestrijding

in de Flora- en faunawet.

In de nieuwe wet zijn er nog

maar 6 soorten, waarop, althans

in de daarvoor opengestelde

periode, gejaagd mag worden:

Konijn, Haas, Wilde Eend,

Fazant, Patrijs (!) en Houtduií
De wet kent wijstelling, ont-
heffing en aanwijzing. Zo heeft

elke provincie de bevoegdheid

om soorten, die schade aan-

richten, op de provinciale wij-
stellingslijst te zetten. Dat
houdt in dat de betreffende

diersoorten, nadat is vastgesteld

dat geen andere bevredigende

oplossingen mogelijk zijn om
de schade te bestrijden, in prin-
cipe mogen worden gevangen

en gedood (o.a. verschillende

soorten ganzen, Knobbelan aan

en Roek).
. Predatie van weidevogels in
kaart.

In opdracht van Landschaps-

beheer Nederland onderzoeken

Alterra en SOVON samen met
een groot aantal natuurbe-
schermingsorganisaties de

afrrame van weidevogels. Het
project duurt vijfjaar. Als eerste

resultaat is er op basis van

90.000 legsels in 2000 een pre-

datiekaart van Nederland ont-
wikkeld, waarop voor 200

regio's (agrarisch gebied met
wijwillige weidevogelbescher-
ming) is aangegeven of er meer

of minder predatie is dan
gemiddeld. Zie ook SOVON-

Nieuws, jg. 15, 2002 nr. 2.

VOGELS (Vogelbescherming

Nederland),2002 nr.4
. Gedreven verhuizers van wei-
devogels in de dop.
De teloorgang van onzr weide-

vogels, en met name de Grutto,
gaat menigeen ter harte. In dit
artikel gaat fan Pier Cleveringa,
huisarts en één van de 24 wei-
devogelbeschermers, in op de

wijze hoe in Zuidoost-Drente
in een landbouwgebied van

l.tl00 ha de weidevogels wor-
den beschermd.
. Zonder vinkenslag geen kans

bij dewouwen.
Aan de Universiteit van Leiden

onderzoekt Katharina Riebel

hoe jonge Vinken leren zingen.

De eerste twee weken na de

geboorte is een Vink niet
gevoelig voor geluid. Nadat het

nest is verlaten, begint het

opslaan van allerlei geluiden uit
de omgeving. Vinken die

opgroeien zonder ouders zullen
later wel zingen, maar de zang

wijkt volstrekt afvan de soort-
specifieke zang, hoewel er wel

iets in zit van'het eigene', Naast

de subsong onderscheidt Riebel

de plastic song, eigenlijk een

verbeterde subsong, die jonge

.(É.n
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.6f-]Vinken in het vroege voorjaar
produceren, En hoe zich de

za,ng bij dove Vinken ontwik-
kelt, weten ze bij de universiteit

ook. De blinde vink kende ik al;

de dove vink is voor mij een

nieuwe soort.

VOGELS (Vogelbescherming

Nederland),2002 nr.5

Vogels opent dit maal met over

de eerste twee bladzijden een

superbe foto, gemaakt door
Wim Klomp,van twee met

elkaar in conflict zijnde

Roerdompen. Ik ga ervan uit
dat de redactie van Vogels zich

ervan bewust is, dat fotografi-
sche vastlegging van dergelijk

Roerdomp-gedrag zeldzaam is.
. De Ifwogel scheert weer

boven echte beken.

In 1995 telde Nederland 400

broedparen. Na de strenge win-
ter 1995/96 nog maar 80. Met
40 paar vormde 1997 het diep-
tepunt. Sindsdien zit de Ilsvogel

echter in de lift en ziet het er
naar uit dat het record uit 1995

zal worden gebroken.

Waarschijnlijk heeft e.e.a. ech-

ter meer te maken met de zach-

tere winters van de laatste jaren

dan met de kwaliteit van de

Nederlandse beken.

Natuur- en milieutijd-
schriften/berichten
BOOMBLAD (Àterra), jg.

14, nr.3
. Wie lust zijn plastic rauw?

De Nederlandse Zeevogelgroep

(NGZ) onderzocht de maagin-

houd van 329 Noordse

Storrnvogels. De maag is een

goede graadmeter om meer te

weten te komen over de hoe-

veelheidsveranderingen van

zwerfruil in de Noordzee en de

gevolgen daarvan op het marie-

ne leven. Uit het onderzoek

kwam onder meer naarvoren
dat 97 o/o vtn de onderzoóte
vogels plastic in de maag had-

NATUURENMILIEU
(Stichting Natuur en Mfieu),
jg.26,nr.718

. Natuur op dri&.
De effecten van de mondiale
Himaawerandering zijn zicht-
baar op Landgoed Oldenaller in
de Gelderse Vallei. In de periode

1980-2000 bedroeg de tempera-

tuurstijging in Nederland tus-

sen half april en half mei twee

graden ten opzichte van de

periode 19fi)-1920. Door ver-

andering van de klimaapatro-
nen raakt de synchroniciteit

tussen de verschillende schakels

van voedselketens verstoord. Zo
is de grootste rupsenpiek al

voorbij, als jonge Koolmezen uit
het ei kruipen. Verder zullen uit
warÍnere streken afl<omstige

planten en dieren hier een

nieuw leefgebied vinden, het-
geen ten koste gaat van inheem-

se soorten. Dit proces is overi-
gens al gaande. Verwacht wordt
éat l2Vo varit de Nederlandse

insectensoorten zal uitsterven,

Overigens ontvangen:

. Amsterdams Milieu
(Milieucentrum Amsterdam ),
jg. 13, nr.3
. Blaadje (KNNVafd.
Àmsterdam), jg. 22, nr. 3
. De Groenbewuste

Amsterdammer (IVN afd.

Amsterdam), j g . 22, her fst 2002
. De Groene Zegge ([VN afd.

Amstelveen), jg. 18, nr. 2
. Natuur en Milieu (Stichting

Natuur en Milieu), j9.26, nr.9
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Sinds enige tijd heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam een eigen web-
site: www.vogelwerkgroep.nl.

Op deze website staat informatie voor leden en nietJeden over vogels

in de regio Amsterdam en over de WVGA zelf. Het doel is enerzijds
het informeren van leden over waarnemingen en activiteiten van de

werkgroep, anderzijds interesse te wekken bij niet-leden. Velen zullen
zich niet realiseren hoeveel natuur en vogels de regio eigenlijk biedt en

we willen dan ook op deze manier een bijdrage leveren aan het
'natuurbewustzijn' van de Amsterdammer.

De website is ontworpen en gemaakt door Frans van der Veen. De
laatste maanden hebben Ellen de Bruin en ondergetekende zich inge-
zet om de site compleet te maken.

Compleet is echter een relatief begrip op het internet. De website zal

pas succesvol zijn indien de informatie up-to-date wordt gehouden.

Ik nodig daarom iedereen uit (korte) verhandelingen over interessante

vogelwaarnemingen in de regio niet alleen naar het AVN te sturen,
maar ook naar mij. Ook fotot of andere illustraties van waargenomen
vogels zijn welkom. Uiteraard zal hiervoor het fotoarchief en het ÀVN
zelf worden gebruikt, maar een directe digitale versie naar de webmas-

ter versnelt uiteraard de nieuwsberichtgeving.

Bijdragen (bij voorkeur digitaal) kunnen gestuurd worden naar:

Anneke Kein,
Vredenhofpad li,1051 LK Amsterdam

annekeklein@ahoo.com
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