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Komende activiteiten

Di 18 maart Nootd-Amerika
lezing door Peter Scholten

Peter Scholten is bij de meeste van ons wel bekend

en toonde regel matig videobeelden bij vergaderin-

gen, nieuwjaarsborrels, cursussen etc.

Nu vezorgt hij een avondvullend programma met

beelden gemaakt tijdens twee 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.

vr28 maart Algemene Ledenvergadering
in het Nivon-huis

Zie uitnodiging.

Zo 6 april Regiorondje fietsexcursie

Een fietstocht langs de zuidkant van de stad. We

brengen o.a. een bezoek aan de Ouderkerkerplas en

omgeving. Rond deze tijd van het jaar verblijven daar

veel soorten eenden en steltlopers, waaronder grote

aantallen ljslandse grutto's.

Za 10 mel Nationale Gruttodag
Op deze dag, tevens Nationale Fietsdag, richt de

\ANGA een stand plus vogelkijkpunt in langs één van

de vele fietsroutes. Zoals het er nu uitziet is dit de

route die loopt langs o.a. de Vecht.

Za 24 mei Texel auto-excursÈ

Let op: vertrek om 6.00 uur!
Een lange, ietwat vermoeiende dag op het vogelei-

q DeGierzwaluw jaargang 40 nr 4, maart 2oo3

Voor excursies gelden de volgende algemene regels (tenzij anders vermeld): Vezamelen op het
Stadionplein tussen de twee FEBO3, Vezamelen voor fietsexcursies bij Molen De Gooijer (Maurits-

kade/Funenkade), Vertrek om 8 uur precies, Zorg zelf voor eten, drinken en eventueel Íegenkle-

ding, Meld je vooraf aan bij Jip Louwe Kooijmans: 020-4223938, mgavleeuwen@chello nl

Voor de lezingen geldt: Nivonhuis, Polderweg 94b, Amsterdam (vlakb[ de Middenweg / tramlijn 9)
20.00u tot ongeveer 22.00u (vanaf '19.30u is er koffiefthee). De toegang is gratis. Voor meer in-
formatie over de lezingen: Edial Dekker, 020-6933140, edial.d@12move.nl.

land Texel. Om optimaal te kunnen genieten vertrek-

ken we vroeger dan normaal. We varen over met de

boot van 7.35 uur en zijn om 8.00 uur op het eiland.

Naar alle veruvachting zullen we niet voor het avond-

eten terug zijn. Kosten voor benzine en de overtocht

worden geschat op € 10 à € 1 5 p.p. en zullen wor-

den verdeeld onder alle deelnemers.

Een dag voor de echte dre-hards!

zo 29 juiÉ Waterland fietsexcursie

Een zomerse Íietstocht door één van de mooiste wei-

devoqelgebieden van Nederland.

Excursies najaar 2003
(onder voorbehoud)

Zo 7 september Rondje Zuid-Holland
auto-excurlie
We bezoeken o.a. de Maasvlakte en Starrevaart.

Zo 26 oktobet lJmuiden autolwandelexcursie

Wandeling rond Kennemermeer en Zuid-pier.

Zo Í4 december Zuidwest-Friesland
auto-excursie

Ganzen en andere wintervogels.

4



Het jaar van de Strandplevier
Martin Melchers

Het is 1986 als ik druk bezig ben met de

eerste grote inventarisatie van wilde natuur
in Amsterdam. Op een enorm opgespoten
terrein ten westen van de Amerika-haven

zoek ik onder houten platen, die stadsno-
maden hier hebben gedumpt, naar Rugs-

treeppadden. Het geluid van alarmerende
Strandplevieren trekt mijn aandacht. Deze

soort neemt vanaf eind jaren zeventig sterk
in aantal af en de vondst van een nest

wordt jaarlijks zeldzamer.

l Tanachter een terreinverhoging besluit ik
Y gewoontegetrouw de vogels even af te loe-

ren om te zien ofze nog een nest ofal jongen
hebben. Het is juni. Vervolglegsels komen voor
in deze maand. Bij één van de weinige plasjes
met oeverbegroeiing blijft de plevier alert op de
uitkijk staan en begint weer te alarmeren als ik
uit de dekking omhoog kom om mijn speur-
tocht naar Rugstreeppadden te vervolgen. Eén
van de twee Strandplevieren vliegt nog enige
tijd alarmerend om me heen maar als ik me
verwijder vliegt ze met een boog terug naar het
plasje. Geduld om in het onoverzichtelijke ter-
rein naar de jongen te speuren heb ik niet. Ik
noteer in mijn dagboe§e Strandplevier/broed-
gwal/Àmerika veld noord. Dat is de naam die
wij vogelaars aan dit veld hebben gegeven.

Mijn belangstelling voor broedvogels is dat jaar
wat minder omdat ze buiten mijn onderzoek
vallen. Strandpleviernesten waren hier voor mij
geen bijzonderheid. Soms vond ik er tientallen

per jaar. Die komen wel weer terug als er een
geschikt terrein ontstaat, dacht ik Dat was een
misvatting. |aren later bleek dat ik getuige was
geweest van het voorlopig laatste broedgeval
van de Strandplevier in Groot-Amsterdam.

In 2000 ontstaan er twee enorme zandvlaktes
in Amsterdam. Eén door de aanleg van de Afri-
ka-haven en de andere door land maken voor
de woonwijk lfburg. Als de Strandplevier ooit
weer eens in Amsterdam zou kunnen broeden
dan is het nu. Helaas, de Kleine Plevier en de
Bontbekplevier broeden onmiddellijk op beide
locaties, de Strandplevier laat het afi,veten.

Eind mei 2002 ben ik op zoek naar nesten van
plevieren op Ifburg.Vanachter een dijkje houd
ik zowel een Kleine Plevier als een Bontbekple-
vier met mijn kijker in de gaten. Beide vogels
hebben mij alarmerend begeleid tot aan de
rand van het terrein. De Kleine Plevier gaat
snel op haar eieren zitten, maar de Bontbekple-

I
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Het jaar vrrn cle Strantlplevier

vier ben ik even kwijt.
Als ik hem weer denk te zien
gaat er een schok van opwin-
ding door mij heen zoals ik die
al lang niet meer heb beleefd.

Vlak voor mijn neus, op nog
geen 15 meter afstand (ik ge-

bruik een 10x32 kijker), Ioopt
een Strandplevier regelrecht
naar haar eieren, Hè, hè, hè, is
het enige wat ik stamel. Met
mijn kijker dwral ik even naar
rechts en daar zit nu ook de
Bontbekplevier te broeden. De
drie plevieren, zo bekend voor srandplevierop n€Ét, uburg 2q)2

me \ran de oude spuiwelden,
broeden hierbinnen één hectare. Dezelfde

combinatie vind ik nog eens een week later op
een ander deel van het terrein. Zelfs uit de beste
plevierenjaren herinner ik me dit niet.

den.Van mijn familie mag ik op vakantie niet
te veel aan natuur doen.
ln de Turkse stadjes zie ik massa's Huismussen
enveel Turkse ïbrtels.We bezoeken prachtige
lege stranden waar zelfs zeeschildpadden eieren
hebben gelegd- In het aangrenzende aóterland
ligt een groot zoutwatermeer waarin blauwe
znemkrabben voorkomen. Ik ga een eindje
wandelen met mijn kijkertje. Nauwelijla op
weg hoor ik de echo van l/burg. Er alarmeert
een Strandplevier en al snel zie ik een groot
jong over de strandvlalÍe spurten. Hetzelfde ta-
fereel herhaalt àch? dagenlater op een ander
strand.

Terug van vakantie fiets ik even snel naar If-
burg om te kijken wat er van de jongen terecht
is gekomen. Ik doe nog geen stap van mijn fiets
of er begint een Strandplevier te alarmeren. Na
wat speuren ontdek ik een vliegvlug jong rustig
foeragerend naast één van de volwassen vogels,

Hoe is het mogelijk? |aarlijks zie ik door mijn
beroep als stadsecoloog erg veel natuur maar
2002 was voor mij het jaar van de Strandple-
vier.

!ó
oz
è

ö
o

De schoolvakanties beginnen. De twee strand-
pleviernesten zijn uitgekomen. We gaan naar
het zuidwesten van Turkije. Ik neem moeizaam
afscheid van het plevierenparadijs. Misschien
heeft Tirrkije in juli nog wat aan vogels te bie-

De StrandplevieÍ Càaradius alexandrinus
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Vogeltellingen
'Het Hannesgat' Lggg-2002Willem van der Waal

Q egin 1999 werd ik door Martin Melchers ge-

lJvraagd om voor Rijkswaterstaat bij de Oran-

.iesluizen het nieuwe natuurontwikkelingsproject

Zeeburg op vogels te willen tellen. Eén jaar lang

en één keer per maand. Het gebied is van Rijks-

waterstaat en na enige telefoontjes met de man

die erover gaat, Marco van Wieringen, kwamen

we al snel tot overeenstemming. Het gebied

zou twee keer per maand geteld worden en er

moest speciaal op broedvogels worden gelet'

Later; in restaurant Jaap Hannes op Zeeburg,

besloot ik dat het gebied het beste Het Hannes-

gat kon heten. ln de 17e eeuw stond immers de

herberg van Jaap Hannes op de Diemerzeedijk'

Na 1999 werd besloten het gebied jaarl'tjks te

inventariseren op de aanwezigheid van vogels.

De eerste twee jaar totaaltellingen en de laatste

twee jaar alleen broedvogels. ln dit artikel be-

spreek ik de resultaten per jaar, achtereenvol-

gens van broedvogels en van niet-broedvogels.

Het Hannesgat
In het beginjaar is Het Hannesgat een rietei-
landie met een ondiep zandstrand, dat bij gun-

stige wind droog komt te liggen. Naast het ei-

landje en het zandstrand ligt een basaltblokken

dam die als golfbreker dienst doet.Makvoorbij
de dam wordt het water erg diep. In die diepe

geul staat een grote aanlegsteiger waar de Rijna-

ken gemeerd liggen te wachten tot zij de sluis in
mogen. De steiger en dam worden vooral door

meeuwen gebruikt om te rusten en te Poetsen.
Het zandstrand wordt als badstrand gebruikt

maar soms ook als foerageergebied. Dan zijn er

ook eenden die het modderige zand afzoeken

naar voedsel.

De basaltblokkendàm

Het Hannesgat

In latere jaren treedt steeds meer verval op van

het eiland door het wegslaan van basaltblokken.

Resultaten í999
Voor een overzicht van data en soorten met de

getelde aantallen verwijs ik naar Thbel I (Aan-

tallen vogels per soort, 1999). Geteld werd in
het midden van de maand en aan het eind van

de maand. Altijd's middags om geen verschil in
de tellingen te krijgen door een andere dagin-

deling van de vogels. Verstoring werd veroor-

zaalt door sóippers die over de steiger liepen,

maar ook hoog water deed de vogels een ander

7DeGierzwaluw jaargang 40 nr 4, màart 2003



Vogcltcllingcn' FIet Hanles gat'

gebied doen opzoeken. Hoog water wÍrs er op
14-4,29-9, l3-10,30-ll en 18-12.

Broedvogels

Fuut Eén paar probeerde een nest te bouwen
op de blokkendam maar door golfslag van
schepen spoelde het nest weg.
IGakeend Het meest verrassende broedgeval
was toch wel van deze soort Midden op het ei-
landje lag stiekem een nest. Gelukkig was ik ge-
tuige van de uittochtvan de Krakeend-kuikens
anders was nooit zeker geweest ofhet broedge-
val in Het Hannesgat had plaatsgevonden.

Wilde Eend Deze soort had twee nesten. Eén
op het eilaqdje en één op de dijkglooiing. Ook
hiervan werden jongen gezien.

Meerkoet Ook deze soort gebruikt de blokken-
dam als nesplaats. Meerkoeten zijn betere bouw-
meesters dan Futen. De Meerkoeten verhoogden
steeds hun nest tot de golven er niet meer over-
heen sloegen. In totaal werden vijfnesten geteld
die alle vijfheel watjongen opleverden.
Kleine l(areHet Dat Het Hannesgat geen grote
uitstraling heeft voor broedvogels blijkt wel uit
de erg late aankomst van deze rietvogel bij uit-
stek. Pas op 29-5 werden Kleine Karekieten
u/aaÍgenomen. Op het eiland werden twee nes-
ten gezien. Eén daarvan leverde jongen op. Het
tweede nest werd wel bebroed maar jongen zijn
nooit waargenomen. Naast het eiland was nog
wel een derde territorium, maar dit mannetje
bleefongepaard. Na het broedseizoen waren de
Kleine Karekieten snel verdwenen.
Rietgors ïweemaal een waarnemingvan een

zingend manne§e op l4-5 en 12-6. Eén territo-
rium dus.

Niet-broedvogels

De meest voorkomende vogelsoort van Het
Hannesgat is de Kokmeeuw. De eerste piek van
bijna 800 vogels werd eind februari bereikt (zie

grafiek l). Daarna daalt het aantal, maar eind
december is dit weer bijna op zijn februari-top
zodat het winteraantal op zo'n 800 vogels kan
worden gesteld.

Op 20-1,3l-l en 23-2 werden Kokmeeuwen
met een Heurring waargenomen. Op 20-1 en
23-2 met een gele ring en op 3l-l één met een
witte. De gele zijn van een Nederlands onder-
zoek door Frank Majoor naar plaatstrouw van
Kokmeeuwen. De witte ring is van Deense of
Finse komaf.
Op l2-l I en 30-l I kon ik wel een Heurring af-
lezen. Het was'Geel T3". Deze is in Kampen
geringd. Leuk is ook dat - tijdens een bezoek
tussen de tellingen door - ik een witte Heurring
kon aflezen samen met Guus van Duin. Het
bleek de'651" uit Kopenhagen te zijn.
Op I 1-7 zag ik de eerste juveniele Kokmeeuw.
Deze was zeer waarschijnlijk van de kolonie IJ-
burg aflcomstig.

In augustus en september zijn er erg weinig
Kokmeeuwen in Het Hannesgat. Het piekje in
het totaaloverzicht in deze periode (zie grafiek
l) wordt door ruiende lGakeenden veroor-
zaakt. Hiermeewordt aangetoond dat Het
Hannesgat een belangrijk rustgebied is voor di-
verse soorten vogels.

Al eerder wees ik op verstoring door mensen
die de vogels lange tijd deed verdwijnen. Dat
het ook anders kan, bewees een overvliegende
Sleótrralk Binnen enkele seconden was Het
Hannesgat vogelloos, maar een paar minuten
nadat de Slechtvalk boven hetMiegenbos was
verdwenen,waren alle vogels weer terug.
De Witte Krdlctaart foerageerde regelmatig in
Het Hannesgat, vooral als het strandje droog lag.
Deze broedde in het sluiscomplex en later kwa-
men ook de jongen in Het Hannesgat foerageren.

Andere soorten die net niet in het gebied wer-
den waargenomen zijn Graspieper en Sperwer
op l2-3, Putters en Fitis (zingend) op l4-4,
Putter, Groenling, Fitis, Oeverzwaluw en Me-
rel op 28-4, ïbrenvalk (met prooi), Braamslui-
per, Fitis, Merel en Boerenzwaluw op 14-5,
Buizerd op 29-5,en Putter en Barmsijs (3 ex.)
op 28-10.
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\ti gcltcllin gen'Hct Hannesgrrt'

Grafiek 1: Seizoensverloop Kokmeeuw vs. alle soorten, Het Hannesgat 1999 rotaat d Kokmeeuw\

0 zot tr-r 1za 2ïz 1r-, &3 11-1 a4 l+t 29-s 126 +z rr-, r:r-a zÉa 29-9 t:r-ro 2&ro Í:Èt :urr rlr2 2Gr2
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Resultaten 2000

Voor een overzicht van data en soorten met de
getelde aantallen verwijs ik naar Thbel 2 (Aan-
tallen vogels per soort, 2000).

Broedvogels

Fuut Ook dit jaar probeerden Futen een nest te
bouwen op de blokkendam. Het aantal van 15-
4 betrof hier nestbouwende vogels. De inmid-
dels nog lagere blokkendam en de hoge golven
spoelden alle pas begonnen nestbouwsels weg.
Op 30-6 werden adulte en jonge Futen gezien
die elders hadden gebroed.

IGakeend Op l5-4 werd I I paar geteld. Hiervan
broedden slechts l-2 paar in het riet. Het Han-
nesgat is, zo blijkt uit de aantallen Krakeenden,
een belangrijk rust- en foerageergebied.
Waterhoen Deze zijn lastig te tellen; zij vluch-
ten snel het riet in ofverstoppen zich in het on-

kruid dat tussen de basaltblokken van de dam
groeit.
Meerkoet Op 3-5 werden 3 nesten waargeno-
men, maar gezien het aantal aanwezige adulte
vogels en àmilies op 30-6 kwam ik toch op 8
broedparen in het gebied.

Kleine Karekiet Broedvogel met 3 territoria.
Rietgors Broedvogel met I territorium.

Niet-broedvogels

Nijlgans Op 30-6 kwam een adulte vogel, die
op de Schellingwouderdijk had gebroed, met 3
jongen foerageren en rusten in Het Hannesgat.
Buizerd Op l7-3 vloog er één laag over Het
Hannesgat richting Nieuwendam.Op 3-9 één
er hoog richting zuid.
DwergmeeuwVier adulte en een le kalenderjaar
rustten uit na de zware storm van 16 december,
die in het land veel schade veroorzaakte.
Kokmeeuw De hoge aantallen van januari en

10 DeGierzwaluw jaargang 40 nr 4, maart 2oo3
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\logeltellinScn' Hct Hanncsgat'

december 1999 werden niet meer gehaald. Dit
komt omdat de basaltblokken waren weggezakt
en golven daardoor makkelijk de dam over-
spoelden. De steigers waren door windgevoe-
Igheid en verstoring door mensen duidelijk
minder in trek als rustgebied.
Ook in 2000 werden Heurringen van I(ok-
meeuwen afgelaen.Op 23-l "Geel 81", op 5
december 1999 geringd in het Oosterpark in
Amsterdam. Op 3-l I 'Geel U,{, geringd op 18

november 1979 aat delnrentzweg te Hilver-
sum en tenslotte op 28- I I de 'Geel 4Y". Deze is
op 4 november 1999 ook in het Oosterpark ge-
ringd. Uit deze gegevens blijkt dat Kokmeeu-
wen uit een ruim gebied Het Hannesgatweten
te vinden om er te rusten en te poetsen.
Pontische meeuw Dit was een le kalenderjaar
en de tweede of derde waarneming voor Am-
sterdam.

Visdief Op l5-4 vlogen 37 ex boven Het Han-
nesgat. Zij foerageerden een tijdje boven het riet
en na een half uurverdwenen zij naarZ-Ttl.
Witte Krdl$taart Ook dit jaarbroedde weer
een paar in het sluiscomplor en foerageerden ze

regelmatig in Het Hannesgat. Op 13-10 zoch-
ten 7 er voedsel op deblokkendam met in hun
gezelschap hun toch wel speciale verwant de
Grote Gele Kwilstaart!

Overige waarnemingen

Groene Kikker Op 29-4 twee kwakende ex.

Oranje Luzernevlinder Op 3-9 I ex. aan de

voet van de dijk en een tweede ex. net buiten
het gebied.

Vos Op I l-l werd op het grastalud een dode,
door eenVos aangevreten Meerkoet gevonden.
Bij deze dode Meerkoet werden ook vossen-
drollen gevonden die alleen maar muizen en
zeer waarschijnlijk ook rattenhaar bevatten. Na
deze vondst werden geen foeragerende Meer-
koeten meer gezien. Misschien dat door de
aanwezigheid van een Vos ook de Sóolelaters
niet meer op het gras durfden te foerageren.

Resultaten 2001

Het op broedvogels onderzochte Hannesgat re-
sulteerde in 2001 in een mager aantal broedpa-
ren. Door het wegkalven van de blol&endam
werd de door vooral Meerkoeten gebruikte
blokkendam als broedlocatie gemeden. Het
verder verruigen van het riet en het dichtslib-
ben van de sctreidingssloot maakte dit riet voor
grondbroeders die van riet houden minder ge-
schikt. Zwerftatten, Bruine Ratten en de soms
aanwezigeVos konden makkelijk het rietland
inkomen.Vogels die het van vemriging moeten
hebben, zoals Winterkoning en Grasmus, de-
den er hun voordeel mee.
Er werd zoveel mogelijk volgens SOVON-nor-
men gekarteerd maar deze werden - gezien de
grootte en locatievan Het Hannesgat - soepel
gehanteerd. Vijf karteringsronden werden ge-
maakÍ, drie controleronden en een avondbe-
zoekom eventuele rallen ofandere nachtvogels
te vinden. Van de vijfkarteringsronden staan
de gegevens in Tabel 3.

'Q:,
Tabel 3: Data en weeromstandigheden 2001

CELSIUS BEAUFORT

28-3 5-9 3-5 ZW-W bewolkï met wol regen
21-4 12 4NW overw€gendbevíolktmefofenloezon

I 9-5 14 4 N wisselend bewolkt mel zon
13-6 17-20 3 NW zonnig mel wisselende bewolking

12 DeGierzwaluw jaargang 40 nt 4, maart 2oo3
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Tabel 4: Aantal broedparen per soort,
Het Hannesgat 2001

VOGELSOORT AANTALPAREN

Wilde eend I
Soepeend I
Krokeend I
Wolerhoen I

2

2

Rielgors I

Broedvogels

In Tabel 4 staat het aanal broedparen per
soort.

Niet-broedvogels

Fuut Eén paar probeerde het steeds weer op de

blokkendam. Na vele mislukkingen verdween

ook dit Futenpaar.
Knobbelnraan ïbt 2l-4 één paar. Op 2-5 alleen
een mannetje en ook die verdween uit het ge-

bied.
Nijlgans T/m 2l-4 was één paar aanwezig,

maar dit paar verhuisde naar Schellingwoude.
Bergeend Eén paar deed een broedpoging in
het riet. Dit paar was op l9-5 vertrokken zon-
der broedresultaat.
Kuifeend Tot 2-5 één paar; daarna zijn ze niet

Vogclteliingcil'Het Hannesgat'

meer gezren.

Scholekster ïbt l9-5 waren twee paar Íranwe-
zig, foeragerend op het gras onder de dijk en

rustend op de blokkendam.

Kortom, een bedroevend resultaatvan zowel
broedvogels als bezoekende vogels. Zelfs de
meeuwen lieten het afinreten: de aantallen wa-
ren erg laag.

Resultaten 2002

Ook in het afgelopen jaar heb ik Het Hannes-
gat geinventaÍiseerd op broedvogels.Van de
acht karteringsronden staan de gegevens in ïh-
bel 5.

Broedvogels

Omdat de blokkendam wijwel geheel is wegge-
spoeld, was het aantal broedparen bedroevend
laag. De golven konden wij tot aan het rietei-
land Hotsen en de sloot die het rieteiland
sdreiddevan de dijk is helemaal dichtgeslibd.
Door deverruiging en het groterworden van
de enkele wilgen en vlieren die op het rieteiland
staan, werd deze plek meer geschikt voor stru-
weelminnende vogels.

Hieronder staan het aantal broedparen.

Soepeend Eén broedpaar: een witte wouw

Q:.
Tabel 5: Data en weeromstandigheden 2fi)2

DAÏUM GRADEN WNDKRACHT WEEROMSCHRIJVING
CELSIIJS BEAUFORT

l7-3 r0 2-3ZO bewolkt met loter

I NW-N buien mel onweer

l4-6 4 licht barolkt

holÍ bovolkt (ovondbezoek)

26-7 22 3 W z0n

DeGierzwaluw jaargang 40 nr4, maart 2oo3 t3



\togeltcllingen'Het Hannesgat'

(met een grijze woerd) broedde in het riet.
Waterhoen Eén paar. Het nest lag op het laatste
restje van de blokkendam. De jongen zijn alle-
maal gepredeerd.

Meerkoet Eén paar. Ook dat nest lag op het res-
tant n de dam. Dat Meerkoeten aanzienlijk
agressiever zijn dan Waterhoenders blijkt wel
uit het feit dat zij 6 jongen wisten groot te
brengen.
Koekoek Deze broedparasiet werd een enkele
keer zingend (nou ja, zingend. .. ) waargeno-
men op 14-6. Later sdrarrelde ook een vrouw-
tje rond in het riet. De beide Koekoeken vlogen
later richting Schellingwoude. Op l2-7 werd
een bedelend jong waargenomen. Dit Koe-
koeksjongwerd door de adoptiefouders - twee
Kleine Karekieten - gevoerd.

Winterkoning Eén nest in het midden van het
rieteiland.
Merel Deze soort broedde aan de binnenkant
van de dijk, maar de dijkkant van Het Hannes-
gat werd als foerageergebied en het rietland als
zangpost gebruikt. Eén territorium dus.
Kleine Karekiet ïivee paar. Het paar van het
rieteilandwerd door de Koekoek als adoptief-
ouders uitgekozen.
Zwartkop Net als de Merel een twijfelgeval,
maar territoriaal telt hij wel mee.
Rietgors Eén paar op het rieteiland.

wen gezien, waarvan de Kokmeeuw de meest
algemene was. Hoge aantallen van dgze soort
werden niet geteld.

Dodaanen werden ook gezien, echter steeds

vóór het broedseizoen.

Conclusie

Het Hannesgat heeft jaarlijks vaste broedgasten

als Meerkoet,Wilde c.q. Soepeend, Kleine IG-
rekiet en Rietgors. Incidenteel was het broedge-
val van de Koekoek.

De resultaten laten een verschuiving zien van
een broedplek voor watervogels (Fuut, alhoe-
wel mislukt, en Krakeend) tijdens het inact
zijn van de dam naar een broedplek voor stru-
weelminnende vogels (Winterkoning, Gras-
mus, territoria van Merel en Zwartkop) na het
verval van de dam en de groter wordende bo-
men en struiken.

Als men het gebied weer aantrekkelijk zou wil-
len maken voor vogels, met name als broedge-
biedvoorwatervogels, dan is herstel van de
blokkendam noodzakelijlc

Amsterdam, januari 2003

Willemvan derrvVaal

Binnenkadijk 274

l0l8Zl Amsterdam
020-6272t29

a

N iet-broedvogels

Nijlgans Op 9-5 I paar rustend op de resten
van de blokkendam.
Visarend Ook op 9-5 I adulte vogel laag naar
N-NO, veel paniek veroorzakend onder de aan-
wezige meeuwen en kraaien.
Oeverloper Op l -5 I ex. en op 26-7 2 u., ter
plaatse.

Uqvogel I er t.p. op l2-7; deze vloog later naar
Schellingwoude.

Verder werden er regelmatig Futen, Aalschol-
vers, Krakeenden, Kuifeenden, 2 Ihobbelzwa-
nen, I Blauwe Reiger en diverse soorten meeu-

14 DeGierzwaluw jaargang 40 nr 4, maarr 2oo3
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PERIODE SEPTEMBER
T/M DECEMBER 2OO2

Paul J. Marcus

f-1e afgelopen periode september-december hebben enkele aardige soorten de
-Uz regio Amsterdam aangedaan. Bij de VijÍhoek werden onder meer Grote en
I0eine fager, Reuzenstern, Eurokanarie, Ifsgorzen, Geelgorzen en een Ortolaan
gezien. Een strandleeuwerik fleurde Ilburg even op. Ifdoorn werd bezocht door een
Gestreepte Strandloper, Het Sloterpark werd verontrust door de aanwezigheid van
een Thigaboomkruiper.
Er zijn veel meldingen van Grote Gele Kwikken,Vuurgoudhaantjes en Ilsvogels.

Op het Vogelnet Zuid-Kennemerland is een discussie gevoerd aangaande de wense-
lijkheid van een goede beschrijving bij waargenomen moeitijke soorten. Er zijn
namelijk vrij schaarse tot zeldzrme vogels die erg op andere, algemene soorten lii-
ken. Mogelijke verwarring van Grote Kruisbek met lGuisbek en van Grote pieper
met Duinpieper was de aanleiding tot deze discussie.
Het is ondoenlijk om in deze rubriek de beschrijvingen weer te geven. Dat betekent
echter niet dat een beschrijving niet gewenst is. waarnemers wordt verzocht, waar-
nemingen van lastige en/ofschaarse soorten vergezeld te doen gíran van een
beschrijving. Het gaat daarbij niet alleen om de kenmerken, maar ook om de
omstandigheden waaronder de waarneming plaatsvond.

Waarnemingen januari
beschrijving - inzenden
Waarnemingen voor de periode erna - april Um
opsturen naar:
Paul I. Marcus, A.f. IGophollerstraat 23, 1064 DB
020-6 I 59034, Aanraad.Marcus@l2move.nl.

wilde Zwaan Vqfhoek doortrek: 2-11 1 ad.,5-11 4 ex.,6-11 2 ad.,20-l 1 Vijfhoek 4 ad. over (VoD).
28-12 Vereenigde Binnenpolder 2 ex. ad. (PT). 29-12 polder Groot-Mijdrecht 2 ad. met 4 juv. (ws).
Kleine Zwaan vijfhoek doortrek: totaal 88 vanaf 8-t0 (5 ex.); beste dag il-10 24 ex. (voD). 3o-10
41 0 richting ljsselmeer 6 ex. (AB). 9- l 1 Poppendammergouw 3 ex. (NZ). 24-11 lmeerlBallast 1 ex.
(NZ). 24-1 1 Broek in Waterland l7 ex., w.v. 1 juv. (RVs).

Kolgans viproek doortrek: totaal 3051 ex., vanaf 8-1 0 6 ex., beste dag: 3o-10 563 ex. (VoD). 2-10
Binnengouw 34 ex.(NZ). waterland max. 2000 ex. op 17-12 (M. 3o-10 G.van Lierstraat, De Aker, os-
dorp 32 ex. Z (JvB). 4-1 1 slotermeer 30 ex. ZW (BK).16-t I tnlaagpolder ca. 20 ex. t.p. (pM). 27-12 Mid-
denweg, Asd.Oost >500 ex. overvliegend (GvD). 28-1 2 lnlaagpolder ca. I 000 ex. N (pT).

?§ &{

waarnemingenrubriek
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waarnemlngen PERIODE SEPTEMBER T/M DECEII/l3ER 1OS? rr+
Toendrarietgam lnlaagpolder t.p.: 28-10 10 ex., in november toenemend tot max. 350 ex. op 27-1 1 ,

nadien onregelmatig in deze buurt gezien (JvB, PM, Pï, EW. 28-12 lnlaagpolder 210 ex., 1 00 ex. in Veree-

nigde Binnenpolder (FI). 30-1 1 Laplacestraat 9 ex. over (GvD). 29-t2 Polder Groot-Mijdrecht 4 ex. (WS).

rietgans sp. 5-9 De Hoge Dijk 50 ex. over naar NO WS). Vijfhoek doortrek: totaal 102 ex., vanaf 17-

1 1, 23 ex., beste dag: 23-1 1 51 ex. (VOD).

rietgans met kenmerken Taiga 14,'15-11Anna's Hoeve 1 ex. tussen ca. 50 Grauwe Ganzen

foer., beschrijving geleverd (AJ).

Kleine Rietgans 14-9 Muidertrekvaart 1 ex. t.p., foto (NZ): gezien tijdíip en gedrag - het beest
pleisterde enkele weken op de vaart -. komt deze vogel de waarnemer nogal verdacht voor. Vijfhoek
doortrek: totaal 341 2 ex., vanaf 30-1 0, 480 ex., recorddag 4-1 1 1 683 ex., goede dagen: 5-1 1 , 2 1 9 ex.

en 17-'l 1 zl49 ex. (VOD). 17-1 'l Waterland-Oost 350 ex. over (M. 26-'12 Rijperweg 2 ex. (NZ).

Grauwe Gans Vijfhoek doortrek totaal 4146, beste dag 20-1 1 1 585 ex. (VOD). 22-1 0 Ouderkerker-
plas 300 ex. (WS). Waterland max. ca. 2500 ex. op 1 7-'l 'l , op 14-12 nog 1002 ex. (FV).

lndische Gans 6-10 Landsmeerderveld 1 ex. (NZ).

Brandgans Vijfhoek doortrek totaal 2648 ex., vanaÍ 27-9,41 ex., beste dag: 3G1 0 672 ex. (VOD).

28-9 Dijkeinde 1 ex. (NZ). l2-10 Peereboom 1 ex. (NZ). 13-10 Blijkmeer2 ex. (NZ).30-10 Ouderkerker-
plas 2 ex., 6-1 1 3 ex. (WS). 30-10 Westgaarde 22 ex. lr1ÍÀA/ (JvB). 2-l 1 Landsmeerderveld 33 ex. (NZ). 9-
11 Rijperweg 65 ex. (NZ). 23-l 1 Peereboom 83 ex. (NA. 27-1 1 lnlaagpolder 50 ex. t.p. (PM). 1-12 Rij-

perdwarsweg 300 ex. (NZ). 8-12 Zuiderwoude 11 ex. (EdB). 14-12 Waterland 780 ex. (M. 28-12
Houtrakkerbeemdenoost 120 ex. N (PÍ).

canadese gans t5-9 Barnegat 10 ex. (FvG).30-'10 omg. Spaarnwouderplas 10 ex. (PM).

kleine canadese gans 6-9, 14-9 Barnegat resp. 16 en 17 ex. (NZ). l9-10 Landsmeerderveld 2 ex.
(NZ).21-12 Dijkeinde 1 ex. (NZ).

Rotgans 15-9 lJdoorn 1 ex. (FvG). 20-9 Kinseldam 1 ad. (NZ). 19-10 Blijkmeer 1 juv. (NZ). 20-10 Van
Riebeeckhavenweg, Westpoort 1 ex. N-NW'16.30u. (EdB, RivD, PM, RV).

Mjfhoek doortrek 20-9 11 ex.,22-9 1O ex.,27-9 58 ex., 28-9 1z[6 ex., 29-9 16 ex., 2-10 12 ex.,4-10
l3 ex., 7-10 60 ex., &10 14 ex., 11-10 1 ex., Í2-10 2 ex.,c-.11 4 ex.: in totaal dus 347 ex. (VOD).

Kolgans, AmsteÍdaÍnse Bos, 19 apÍil 2002 Grauwe Gans met iongen, Amsterdamse 8o3, 22 april 2002
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Roodhalsgans 30-1 1 Marken 'l ongeringd ex. tussen honderden Brandganzen (Bob van Duin, mel-

ding GvD).

Casarca 3O-'lO omg. Spaarnwouderplas 1 ex. (PM). 6-10, 8-1 1 , 8-12 Ouderkerkerplas 1 ex. (EdB, AJ,

ws).
Bergeend Vijfhoek doortrek: totaal 1 75 ex., met maximum 30 ex. op 29-10 (VOD).

Krooneend 28-9 Gouwzee 82 ex.,l2-10 45 ex., 19-10 34 ex. (NZ), 2-1 1 1 v. (RA). 11-10 Oosterpoel

2 m. en 2 v. i.g.v. vele Kuif- en Tafeleenden (EdB). 10-1 1 Weersloot 1 v. (NZ). 30-1 1 Volgermeer 1 m.

(Nz).

Tafeleend 15-9 Gouwzee 2000 ex. (FvG).

Topper 29-9 op plas Hoge Dijk 2 groepjes van elk 1 m. en 2 v.-kleed (FB). 29-9 Ouderkerkerplas 4 ex.

(ws).24-lOVufhoek2ex.over(voD).9-11,15-ll Gouwzeeresp.2paar,en3m.en 1v.(EdB).20-11

Kinseldam 1v./onv. (LS).

Eider Vífhoek doortrek: totaal 36 ex.: 10-10 1 ex., 3-'l 1 1 vr.-kleed, recorddag: 20-1 1 34 ex., geen

adulte mannetjes (VOD). 24-1 'l lJmeerBallast 1 m. 1e kj. t.p. (NZ).

Zwarte Zee-eend Vijfhoek doortrek: tolaal2T ex.,22-97 ex., 12-10 9 ex., 30-10 11 ex. over(VOD).

Grote Zee-eend zo-to Vijfhoek 3 ex. over (VoD).

Nonnetje Diemen: 3-1 1 Overdiemerpolder 2 v' (NZ). 17-11,8-12 PEN-centrale, resp'

1 m. en 2 v. (NZ). VijÍhoek doortrek: totaal 13 ex., vanaf 6-11 1 ex.. beste dag 8-12 10 ex. (VoD).

Asd.Weí en Spaarnwoude: 5-1 1 Vm 28-12 Houtrakkerbeemden-west max. 4 ex. (1 m.) t.p. (RvD, PM,

HS). 23-1 1 Boezemgemaal Rijnland I v. (TvD).

lJsselmeer: g-11,23-11 en 8-12 Gouwzee resp. 1 v., 6 ex. (2 m.), en 9 ex. (3 m.) t.p. (EdB, NZ)' 28-12

lJsselmeer t.h.v. Uitdammerdie 39 ex., waarvan 26 m. (NZ).

Zaanstad: 3O-11,25-12 Noorder lJplas 1 v. (NZ).

Amstelland: 8-'12, 11-12 Ouderkerkerplas resp. 1 v. en 7 ex. w.v. 3 m. (EdB, RR).14-12 Weespertrek-

vaart 1 v. bij. Omval (AJ).

BrilduikerVijfhoek doortrek: totaal 258 ex., recorddag: 3-1 1 103 ex. (VOD). 1-9 Vijfhoek 1 ex. te kj.

t.p. (VOD). 2O-10, 3-1 1 lJMeer/Krijgsman resp. 6 m. en 21 ex. (NZ). 26-10 Noorder lJplas 2 m. (NZ). 8-

1 1, 9-1 1 Boezemgebied/-gemaal Halfweg resp. 2 v' en 4 v' (JvB)' 3-1 1 Grote wijhe 1 m' en 1 v' Ws)'
20-1 1 Kinseldam 30 ex. (LS). 23-1'.| , 29-12 Ouderkerkerplas resp. 8 ex. (4 m.) en 10 ex. (5 m.) (WS). 7-

12 Uitdam 31 ex. (NZ). 14-1 'l Houtrakkerbeemden-west 1 v. (PM).

Middelste Zaagbek Vi;ffroek doortrek: totaal 81 ex., vanaf 29-9 1 ex., goede dag: 29-10 19 ex.,

beste dag 30:1027 ex.(VOD). 9-11 Uitdam 1 m. (NZ). 23-'l 1 Gouuzee 1 m. (NZ).

Grote Zaagbek Vijfhoek doortrek: 70 ex., max. 38 ex. op 30-10 (VoD).

1 5-1 1 Westgaarde 1 m., vervolgens gehele periode present met max. 2 m. en 9 v. (JvB, GdB, PI). 17-1 1

Overdiemerpolder 1 v. (NZ). 23-1'l Ouderkerkerplas 1 v. (WS). 7-12 Barnegat 1 m. NO (NZ). 8-12 Die-

merpolder 4 ex. NO (NZ). 8-12 Kinseldam 1 paar (EdB). 8-12 Fort Abcoude 1 m. (EdB). 8-12 Schiphol 2

m. en 2 v. (RR). 16-12 Nieuwe Meer 1 m. (RvO), 29-12 lJdoorn I m. (NZ).

Krakeend 4-10 Diemeaeedfik 1 50 ex. (FvG). 22-'10 Ouderkerkerplas aO ex. (WS). Vijfhoek doortrek:

totaal 250 ex. (VOD).

Smient t-9 Haven-Ballast 3 ex. (NZ). Vijfhoek doortrek: totaal 3993 ex., met op 3'11 976 ex. (VOD).

Grote groepen t.p. Osdorper Binnenpolder, Houtrakkerbeemden, Spaarnwouderplas en -meertje, Mid-

delpolder onder Amíelveen, Ouderkerkerplas.

Slobeend 5-9 tJdoorn 160 ex. (FvG). 22-1 0 Ouderkerkerplas 300 ex. (WS). Vijfhoek doortrek: totaal

170 ex., max. 90 ex.op 8-9 (VOD).

Pijlstaart 18-9 lJdoorn 20 ex. (LS). 2O-9 tlm 28-12 max. 7 ex. t.p. Houtrakkerbeemden-west (RvD,

?*
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PM, PÍ). Vijfhoek doortrek: totaal 665 ex.,27-9 1zl8 ex., 3-1 I '130 ex. (VOD). 8-12 lJburg 1 m. en 2 v.

in plasje (EdB). 9-12 Schinkelbos 1 paar (DK).

Zomertaling i-9 Vijfhoek doortrek: 3 ex., 8-9 1 ex. (VOD).

Wintertaling 11-9 Vijfhoek 44 ex. over; najaarstotaal 69 ex. (VOD). 12-9,4-1llJdoorn resp. 700 ex.

en 500 ex. (FvG). ln december ca. 130 ex. Westgaarde (PI).

Fazant 29-10 Schiphol-Rijk 40 ex. (PT). 14-10, 24-'l 1 Groengebied Amstelland I geheel wit ex. (AJ, RR).

Lady Amherctfazant 3o-11 talud A8 bij 't Twiske 1 m. (NZ).

Patrijs 'l 1-9 Lutkemeerpolder 2 ex. (JvB). '10-10 Kop van Vijfde Baan, Schiphol-West 13 ex. t.p. foer.
(PM). 29-10 Schiphol-Rijk 1 1 ex. (PT). 'l 1-12 Schipholweg, Schiphol-Noord 7 ex. foer. (PM). 1 1-12
Schinkelbos ruim 30 ex. op naar Schiphol (DK). 1 7-1 2 Lutkemeerpolder 8 ex. (PT).

Dodaarc1O-1'l Flevopark8ex.(EdB). lJmeer.Ballastmax.27 ex.op l0-1 1(NZ).28-12NoorderlJplas
29 ex. (NZ). Op de Vijfhoek werd I doortrekkend ex. gemeld op 24-1 1 (VOD).

Roodhalsfuut 31-10 lJburg 1 ex. (LS).

Kuifduiker 11-1 'l lJsselmeer t.h.v. Waterland 'l ex. (HB). 17-1 1, 18-1 1 Vijfhoek 1 ex. t.p. (VOD).

Aalscholver 8-10 Vijfhoek 2i04 ex. over; in totaal werden er dit najaar 5717 geteld (VOD). Novem-
ber-december >100 ex. t.p. slaapplaats bij Brlenpark. Eendrachtpolder, op 14-1 1 1 3 1 ex. (TK, PÏ). tn no-
vember 35 ex. Sloterplas (BMK).

Roerdomp'17-9 Houtrakkerbeemden-west 1 ex. even vliegend (PM). Vijfhoek doortrek:8-10 1 ex. en
1-1 1 1 ex. (VOD). VUfhoek 1 ex. t.p. van 2-1 1 llm 20-11 (VOD). 28-1 0 Zuiderwoude 1 ex. (PI). 9-1 1,

21-12 Noorder lJplas I ex., 16-1 1 3 ex. (NZ). 17-12 Asd.Bos, Polder Meerzicht 1 ex. (DK). 21-12 Boe-
zemgemaal Rijnland brj HalÍweg 1 ex. (TvD).

Kwak t-9 Kattenburgervaaft2l.l4u 1 ex. N (EdB). 16-12 Oosterpark 1 ex. ZO (GvD). Rond 1990 be-
gon Artis ongeringde Kwakken los te laten in de dierentuin. Deze vogels verspreidden zich in de wijde
omgeving. Er hebben inmiddels broedgevallen van vrij vliegende Kwakken in Artis plaatsgevonden.
Koereiger 2-10 Vijfhoek 1 ex. over (VOD); later was dit ex. t.p. in de Overdiemerpolder; gefotogra-
Íeerd (RA, GvD, NZ).

Kleine Zilverreiger 16-9Vm 1-t0lnlaagpolder, Houtrakkerbeemden, Uiterdijken en Vereenigde
Binnenpolder 1 ex. t.p. (FvG, PM, PT).

Grote Zilverreiger S-9 lJdoorn 1 ex. (FvG). Vijfhoek doortrek: totaal 7 ex.,21-9 4 ex. (FvG), 6-10 I
ex., 29-10 1 ex., 1-11 1 ex. (VOD). 30-9 Spaarnwouderplas 1 ex. t.p. (HS, Lodewfk Blokland, PM).27-11
Polder Meezicht, Asd.Bos 1 ex. (DK). 7-1 2 Gaasperzoom 2 ex. overvliegend (Fred Vogelzang). 12-12 Pol-
der Groot-Mijdrecht 5 ex. (WS). 21-12 Amsterdamse Brug (Schellingwouderbrug-zuid) 1 ex. NNW (CC).

Blauwe Reiger Vijfhoek doortrek: totaal 61 ex. (VOD). 12-9 Osdorper Binnenpolder > 105 ex. t.p. in

2e perceel vanaf N (PM, PT). 30-11 Sloterpark Allendelaan 3 nesten bezet met roepende m. (RvD, PM).

ln Artis lijkt er geen winterstop in de kolonie te zijn geweest (\l1fodW).

Purperrciger 8-9 Overdiemerpolder 1 juv. (NZ). 28-9 VijÍhoek 1 juv. Àil (FvG).

Ooievaar 'l-9 2 ex. cirkelend om Oosterkerk; pogingen om op de toren te gaan zitten worden ge-

staakt vanwege harde wind (EdB). 20-9 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 13-10 NW van Botshol 1 ex. langs

vliegend (RvD). 19-10 Frankendael 'l ex. op nest (HB). 5-1 1 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. (HB).

28-12 Bloemendalergouw I ex. (NZ).

Heilige lbis 29-9 De Hoge Dijk 2 ex. onv. invallend zandstrand.je (FB).

Lepelaar 1-9tlm21-9 Osdorper Binnenpolder max.9 ex. t.p. (JvB, PM, PT). 5-9 lJdoorn 23 ex. t.p.
(FvG). 29-9 Bloemendalergouw 4 ex. (NZ). 29-9, 6-10 Blijkmeer resp. 8 en 1 ex. (NZ). Over de Vijfhoek
in deze periode in totaal 65 ex., met op 20-9 16 ex. en op 6-10 I 5 ex. (VOD).

Wespendief Zowel op 1-9 als op 8-9 Vijfhoek 1 ex. doortrekkend (VOD). 3-9 Tom Schreursweg, Een-

18 DeGierzwaluw jaargang 40 nr 4, maart 2oo3
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drachtpolder 10.30u. 1 ex. juv., donkerbruine vorm, W-NW (PM).

Bruine Kiekendief Vijfhoek doortrek: vanaf 1 7-8 12 ex., late waarnemingen: 4-10 1 ex., 6-1 1 1 vr.-

kleed, 1 0-1 1 1 ex. (VOD). 5-12 Schinkelbos 1 v. (DK).

Blauwe Kiekendief Oiemen: Vijfhoek doortrek: totaal 25 ex. vanaf 6-10 (1 ex.), beste dag: 30-10 4

ex.; adult mannetje op 22-10 en 6-1 1 (VOD). 1''12, 14'12,21-'12 Diemezeedijk 1 v. t.p. (CC. NZ).

Spaarnwoude en Asd.West: 11-10 Batterij-spaarnwouderveen en Vereenigde Binnenpolder 1 v. jagend

(pM). Vanaf deze datum in de Vereenigde Binnnenpolder, lnlaagpolder en omgeving max. 2 v. en 1 m.

ad. waargenomen, op 30-1 1 alle drie tegelijk (JvB, RvD, PM, m. 31-10,2-1'l Lutkemeerpolder 1 v. (PT)'

Waterland en Landelijk Noord: 20-t0, 4-12 Rijperweg 1 v. (NZ). 10-1 1 Varkensland 1 v' (RVs). 15-1 1,

20-1 1 tJdoorn 1 ex. (HB, RVs). 17-1 1 Barnegat 1 v. (NZ). 23-t 1 Bloemendalergouw 1 v. (NZ). 23-1 1

Dijkeinde 1 juv. (NZ). 5-12 Peereboom 1 v. (AJ). 1 5-12 Rijperdwarsweg 'l v. (NZ).

Haarlemmermeer en Asd.Bos: 24-10,17-12lJpad en Vijfde Baan Schiphol-West 1'2 v. (PM). 20-1 1 , 5-
,t2, 

11-',tz Schiphol-oost 1 v. jagend (PM). 1 1-1 2 Schiphol-Rijk 1 v. jagend (PM). 3-1 2, 20-12 Schinkel-

bos'l v. (DK. PT).28-12 Koekoeklaan, Buurtschap Nieuwe Meer 1 ex. (RvD).

Havik Vijfhoek doortrek: totaal 8 ex. (VOD).

Sperwer Vijfhoek doortrek: totaal 104 ex. (vanaf t 7-8 1 ex.): beste dag 1 0-'l 1 7 ex. (VOD).

24-lO Batterij-Spaarnwouderveen 4 v. tegelijk door naar Àll, steggelend met elkaar en met 2 Torenval-

ken t.p. (PM).

Buizerd Vijfhoek doortrek: totaal 54 ex., beste dag: 8-10, 1 1 ex. (VOD)'

VisarendVijfhoekdoortrek: totaal 9 ex.: I-9 I ex.,8-9 I ex.,20-9 2ex.,22-9 1ex.,24-9 1 ex.,30-9

1 ex., 4-10 1 ex., 20-10 1 ex. (VOD). 8-9 Vijíhoek I ex. (NZ). 9-9 1 adult kort t.p. Haven Ballast, verv.

NO (VOD), 22-9 Vijfhoek en omg. 2 ex. (NZ). 28-9,29-9 Ballastbos 1 ex. (NZ). 2-10 Krijgsman 1 ex.

(NA. 14-9 Durgerdam I ex. (HB).

Boomvalk t-9, 11-9 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 11-9 Lutkemeerpolder 2 ex. jagend (JvB). 14-9 Kinsel-

dam 1 ex. (EdB). 2O-9 lnlaagpolder nog 2 ad. en 2 juv. t.p. omg. mast 22 (nest); dat is +/- 3 weken na uit-

vliegen; op 25-9 2 juv. en op 3-10 1 juv. (PM, PO. 2-10 Houtrakbos omg. Borneohoeve 1 juv. jagend (PM).

?*+
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Smelleken Vijfhoek doortrek: 15-9 1 ex., 30-9
1 ex., 7-10 1 ex., 12-10 1 ex.,8-11 1 ex.,10-11 1

ex., 1 5-l 1 1 m. (VOD). 2-10 Vijfhoek 1 v. (FK). 6-
l0 Varkensland 1 m. (RVs). 13-10 Schinkelbos 1

ex. N (RvD). 2O-11,5-12 Schiphol-west, lJpad 1

v"{uv. t.p. (PM). 15-12 Hoge Dijk 1 ex. (FB). 18-12
Houtrakkerbeemden-west 1 ex. (PT).

SlechWalk Gehele periode Centrale Hemweg
het bekende 2e kj. wijfje t.p., vanaf 16-9 in gezel-

schap van een adult, ongeringd mannetje (PM).

Haarlemmermeer: vanaf 29 augustus het ad. wijf-
je van Vijfhuizen ter plaatse. meest in de masten

82-84, soms op de grond (EW). 20-1 1,27-11 Bij st«htvatkmannetie op de uNA centrate Hemwes,

Nw.Vennep in mast 59 1 v. ad. t.p. (EW). 6ianuari 2003

Diemen en omg., Ter plaatse: 1-9 lJburgÉ/ijfhoek 'l ongeringd v. juv. (VOD). 15-9, 2-'t1,3-1'1 ,25-11
PEN-centrale1m.,20-1 11m.en1v.(VOD,NZ).24-1 lVijfhoek2ex.w.v. ljuv.(VOD).Vijfhoekdoor-
trek: totaal 5 ex.: steeds 1 ex. op4-9. 25-9,28-9,12-10 en 5-11 (VOD).

Asd.Bos, Amstelveen, Aalsmeer: 5-9 Oeverland Nwe.Meer 1 ex. hoog naar O boven Nwe.Meer (RvD,

PM). 1 5-10 Middelpolder onder Amstelveen 1 ad. t.p. (HB). 1 5-12 Schinkelbos 1 v. ad. t.p. (RvD).

Asd.Oost: 29-'10 Kraaipanstraat 14.00u. 1 v. onbekend kleed O-NO (GvD). 10-12 Berlagebrug t ex. ja-
gend Emile de Leeuw).

Buitenveldert: 15-1 1 Um 31-12 'l v. ad. pleisterend omg. De Boelelaan, 5oms op dak Novotel of op
zendmast KPN (Gert-Jan en Henk v. Bladeren, Marcel Lau. PM).

Spaarnwoude: 7-9 1 ad. v. t.p. Hekslootpolder, Spaarndam (H.Groot via VZK).

15-9 lnlaagpolder 'l v. ad. t.p. mast 2'1, later naar W-ZW, jagend (PM, EW). 21-9 Vm 25-9 1 v. ad. t.p.
masten 19 Vm 21 ; was nadien niet te vinden, wrsch. verder getrokken (PM, PT). Vanaf 3-10 was het
bekende adulte wijfje van de vorige winters weer t.p. in deze masten (PM, PT). 29-10 Batterij Halfweg 1

ex. ad. Z 9.55u. (PM). l1-1 1 lnlaagpolder 1 ex. Z-ZW (PM).

Zaanstad, Landelijk Noord en Waterland: 19-10 Polder Oostzaan 1 ex. ad. (NZ). 24-9 lJdoorn 1 ex. (M.

Voorvelt). 29-9 Rijperdwarsweg 'l v. ad., 6-10, 1 3-10 1 m. ad. (NZ). 4-10 Zunderdorp 1 m. ad. (NZ). 5-
10 Landsmeerderveld 1 m. juv. (NZ). 12-10 Weersloot 'l m. ad. (NZ). 20-10, 1 7-1 1 Rijperweg 1 m. (FV,

NZ). 6-10 Varkensland 1 ex. met prooi, 13-10 1 ad. jagend, 30-10 1 juv., wrsch. m., l0-1 1 1 ex. (RVs).

20-10 Durgerdam 1 ex. (HB). 1l-12 Broekermeerdijk 1 ex. (RVs). 14-12 Nieuwe Gouw 1 ex. (M. Nirk
Zijlmans meldt vaste pleisteraars bij Zunderdorp, in de Polder Oostzaan en langs de Rijperdwarsweg.
Asd.West en Osdorper polders: 18-9 Eendrachtpark t.h.v. Burg. Röellstraat I ex.N (PhD). l9-1 1, 18-12,
19-12 Osdorper Binnenpolder 1 v. ad. t.p. (PM, e1. 21-12,29:12,31-12 Osdorper Bovenpolder 1 ex.

t.p. (JvB, TvD).

Slechtvalk met kenmerken Toendraslechtvalk (F.p. catidusl30-9 Houtrakkerbeemden-west,
mast 19 1 m. juv. (1e kj.) t.p. 11 .20u.; trok uiteindelijk in ZW richting weg (PM).

waterral 1-9,29-9,20-10,2-11, 5-1 l, 13-1 1 De Kluut 1-2 ex. (RvD, pM, pT). 30-10 Driehoek Boe-
zemgebied Halfweg 1 ex. (JvB).5-1 1,23-1 1 Brettenpad 1 ex. (RvD, PM, PT).9-9,2-11 Vijfhoek 1 ex.
(VOD). 18-9, 30-10, 5-1'l Houtrakkerbeemden 1 ex. rietkraag (RvD, PM). 20-9 Morswael Spaarndam-
merdijk 1 ex. (PM). 2-1 1 Spaarnwouderveen I ex. (PT). 24-11 Noorderbos 1 ex. (BMK). 13-10, l4-12
Ouderkerkerplas 1 ex. (GdB, RvD). 1-10, 20-12 1ex. Excursiepad, Oeverland Nwe.Meer, Asd.Bos (JvB,

RvD, PM). 20-1 1 Amstelpark 1 ex. (RR). 1 8-12 Nwe.Diep 1 ex. (AJ).

I
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Meerkoet 11-10 Gouwzee >2000 ex. (EdB).

Scholekster Vijfhoek doortrek: totaal 26 ex., laatste dag 8-12 1 ex. (VOD). 4-11 , 6-'11 , 3O-1 1 Vijf-
hoek resp. 4, 1 en 1 ex. t.p. (VOD). 5-11 hoek Basisweg-Kabelweg 1 ex. t.p. bouwput (RvD, PM). 7-12
tlm31-12 1 ex. t.p. Steigereiland, lJburg (CC). 14-12 Bloemendalergouw t ex. (M.
Kluut 15-1 1,17-11,5-12 Kinseldam 3 ex. t.p., op 8-12 I ex. (HB, EdB, AJ, FV). 8-12 lJmeer/Ballast 2

ex. (NZ).

Bontbekplevier Vilfhoek: in totaal 25 ex., beste dag: 'l-9 8 ex., laatste dag 6-'1 1 4 ex. (VOD). 12-9
tlm 4-1Q Kinseldam max. 25 ex. (EdB, FvG, LS).

Goudplevier Vijfhoek doortrek: totaal 206 ex., beste dag 8-12 62 ex. (VOD). 6-9 Belmermeer 58 ex.,
6-10 '144 ex. (NZ). 16-9, 24-9,25-9lnlaagpolder max. 400 ex. t.p. (PM, PT). l2-10 Rijperweg 82 ex.
(NZ). 20-10, 3-11,1-'12,25-12 Bloemendalergouw resp. 200,400, 250 en 300 ex. (NZ). 8-9 Ronde

Hoep 1 50 ex. (RvD). 10-1 1 Rijperdwanweg 800 ex. (NZ). 20-1 1 Kinseldam 80 ex. (LS). Vooral in okto-
ber-november talrijk Schiphol.

Zilverplevier Vijfhoek doortrek: 1-9 1 ex., 28-9 1 ex., 29-9 1 ex. (VOD). 1 2-9, 29-9, 2-11 Kinseldam
resp.l, 3 en 1 ex. (RA. LS, NZ).

Kievit Vijfhoek doortrek: totaal 1702 ex., beste dag: 3-1 1 675 ex. (VOD). 20-1 1 Kinseldam >10.000
ex. t.p. (LS).

Kanoet 21-9 Kinseldam 1 ex. (NZ).

Drieteenstrandloper a-9, 12-9, 14-9,22-9, 4-10 Kinseldam resp. 3, 5, 3,2 en 2 ex. (EdB, FvG, LS,

NZ). 1 5-9 Vijf hoek 3 ex. over (VOD). 22-9 lJdoorn 2 ex. (FvG). 31-'12 Haveneiland, lJburg 1 ex. (CC).

Gestreepte Strandloper 18-9 tjdoorn 1 ex. (LS).

Kleine Strandloper +9 Vijfhoek 3 ex. over (VOD). 12-9 Um 30-9 Kinseldam max. 4 ex. (EdB, LS), 4-
10 2 ex. (FvG), 2-1 1 1 ex. (RA). 22-9, 24-glJdoorn 4 ex. (FvG).

Krombekstrandloper zz-9 Kinseldam 1 ex. (FvG).

Bonte Strandloper t2-9 Vm 30-9 Kinseldam max. 37 ex. (EdB, FvG, LS), 4-10 12 ex. (FvG), 15-11 7
ex. (EdB). 9-10 Uiterdijken, Spaarnwoude 1 ex. opvliegend (PM). 6-1 I Vijfhoek I ex. t.p. (VOD). 1 5-1 1,

30-1 1 lnlaagpolder 3 ex. t.p. (RvD, PM). 22-1 1 Vijfhoek 7 ex. over- in de hele periode in totaal 11 ex.

hier doortrekkend (VOD). 2'l-12 Steigereiland, lJburg 4 ex. (CC).

Kemphaan 'l 1-10, 3O-1 1 lnlaagpolder resp. 4 ex. en 2 m. (RvD, PM). 26-lO Barnegat 1 ex. (NZ). Vijf-
hoek doortrek: totaal 50 ex., met op 30-1 0 28 ex. en op 22-'11 17 ex. (VOD).

Bokje fO-S Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. (HB). 22-10 De Hoge Dijk 1 ex. (WS).

Houtsnip 30-10 Artis 1 ex. tegen auto gevlogen op parkeerterrein en ter observatie opgenomen
(WvdW). 1-lI Artis 1 dood ex. bij nijlpaardenverblrjÍ (WvdW). 4-1 1 Blériotstraat Amstelveen 1 dood ex.
(René Wolbers). 5-1 I Petroleumhavenweg 1 ex. (RvD). 5-1 1 Hugo de Vrieslaan 1 ex. (AJ). 6-1 1 Lutke-
meerpolder 'l ex. (JvB). 9-1 1 , 1 5-1 2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (JvB, PT). 1 Gl2 Groenelaan, Amstel-
veen 2 ex. (RVs). 11-12 Schinkelbos 1 ex. (DK). 14-12 Nwe. Hemweg 1 ex. O (PM). 16-12 Nwe.Meer Ve-
lodrome I ex. (RvO). 18-12 Vrjfhoek 1 ex. (RvD, PM). 31-12 AMC-terrein 1 ex. (WS).

Grutto 22-9 Vrlfhoek 2 ex. over (VOD). 15-1 'l Kinseldam 1 ex. t.p. (EdB).

Rosse Grutto 1-9 Vijfhoek I ex. over, 29-9 1 ex.,4-10 1 ex.. 23-10 1 ex. (VOD). 4-9, 15-9,28-9 Kin-

seldam 1 ex. (FvG, NZ).

Regenwulp 22-9 Wittenburg 1 ex. over (EdB).

Wulp Vijfhoek doortrek: totaal 75 ex., beste dag: 24-11 1 5 ex. (VOD). 9-1 1 Peereboom 178 ex. (NZ).

1 1-10 Opperwoud, Waterland 'l 10 ex. (EdB). 1 5-1 1 Kinseldam 67 ex. (EdB). 31-12 Jachthavenweg,
Asd. Bos 1 ex. t.p. (J-H. v. Oers).

Zwarte Ruiter 16-10 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 16-11 Dijkeinde 1 ex. NW (NZ).

r*+
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Turetuur VijÍhoek doortrek: totaal 53 ex., beste dag 1-9 M ex., 4-11 2 ex. over (VOD). 30-'l 1 lnlaag-

polder 3 ex. t.p. (RvD, PM).

Groenpootruiter 5-9 Schinkelbos 2 ex. (RvD, PM). Vijfhoek doortrek: 1 1-9 I ex., 27-9 1 ex., 20-1 0 1

ex. (VOD).

Witgatie Diemen: Vijfhoek doortrek: 6-9, 12-10, 8-1 1 steeds 1 ex. (VOD). 28-9,29-9lJmeer/Krijgs-

man resp. 2 ex. en 4 ex. (NZ). 8-12 Overdiemerpolder 1 ex. (NZ).

Asd.Noord, Waterland: 7-9 Corn. Douwesweg 1 ex. (NZ). 7-9 Vasumweg, Asd.Noord 1 ex. (PhD). 9-1'l

Termietergouw 4 ex. (NZ).

Schiphol: 9-9, 24-9, 27-9,29-9, 1-10, 6-1 1 lJpad 1-2 ex. t.p. (JvB, PM).

Spaarnwoude: 16-9 Um 29-9 Houtrakkerbeemden-west max. 5 ex. t.p. (PM. PT). 1 5-1 1 lnlaagpolder 'l

ex. O (PMl 28-1 2 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (RvD).

osdorp: 23-9,28-9,4-10,15-12 Lutkemeerpolder 1 ex. t.p. (JvB). 10-10 ookmeerweg omg. westgaar-

de 1 ex. (PM). 15-1 'l Westgaarde 2 ex. (JvB).

Amstelland: 3-11,3-12 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. (WS).

Oeverloper 3-9 Schinkelbos 3 ex. (PT). 9-9 Schiphol-West 1 ex. (PM). 2l -9 Australiëhaven 1 ex. (TvD).

21-9 Vijfhoek 2 ex. (VOD).

Kleine Jager 15-9 VUfhoek 1 ex. over (voD).

Grote Jager 28-9 vijfhoek 1 ex. over (VoD).

Dwergmeeuw Vijfhoek doortrek: van 8-9 Vm 6-11 in totaal 139 ex., beste dag: 11-9 51 ex., goede

dag:6-1044ex.,op6-11 nog 1 ex.(VOD).14-9,15-9 Kinseldamresp. l ad.+4juv.en 1juv.(EdB,

FvG). 14-9 lJmeer 'l ex. ad. (EdB).

Kokmeeuw Vijfhoek doortrek: 571 1 ex., beste dag: 1 0-1 1 624 ex. (VOD).

leucistische Kokmeeuw 12-'12 1 ex. met zeer lichtgrijze tot witte bovendelen t.p. Mauritskade (M.

Couwelaar, med. RA). 'l 5-'12 Erasmusgracht een dito ex. -rnogelijk hetzelfde ex. (RA)'

Stormmeeuw Vijfhoek doortrek: totaal 1471 ex., met op 4-1 1 556 ex. (VOD).

Zilvermeeuw Vijfhoek doortrek: totaal 331 ex., beste dag 28-9 24 ex. (VOD).

'Baltische'Zilvermeeuw 13-12 Sloterplas, Paviljoen De Oostoever 1 ex. ad. t.p. 10.20u. (PM): Zil-

vermeeuw met strogele poten.

Pontische Meeuw 12-9 Kinseldam 1 ad. (FvG).4-l0lJburg 1 ex. ad. (FvG). 24-1 1 VijÍhoek 'l adult

t.p. (voD). 30-11 VijÍhoek 'l ex. le kj.t.p. (voo).

Geelpootmeeuw 14-9. 28-9, 30-9 Kinseldam 'l ex. ad., 22-9 2 ad. (EdB, FvG).

Vijfhoek doortrek: in totaal 5 ex.: steeds I ex. op 28'9, 7-10, I 1-10, 16-1 0 en 2-l 1 (VOD).

2-10 vijfhoek 'l ex. 1e kj.t.p. (VOD). 21-12 Erasmusgracht 1 ex. 1e kj. t.p. (GvD).

Kleine Mantelmeeuw Vijfhoek doortrek: in totaal 30 ex., beste dag: 28-9 1 1 ex., laatste dag'.29-

10 1 ex. (VOD).

Grote Mantelmeeuw September 2002: Het inmiddels tenminste 37 jaar oude invalide beest, dat al

sedert 1969 in Artis verbleef, moest worden afgemaakt, nadat het in gevecht met een Blauwe Reiger

beide ogen was kwijtgeraakt (med. J. van Bruggen, RV, WvdW).

Vijfhoek doortrek: in totaal 128 ex., beste dag: 28-9 1 1 ex. (VOD).

4-1 0 Kinseldam 36 ex. t.p. (FvG).

Reuzenstern 6-9 Vijfhoek 1 ex. (VOD).

Visdief Vijfhoek doortrek: totaal 78 ex., beste dag 1 1-9 71 ex., laatste dag: 6-'10 1 ex. (VOD).

Zwarte Stern Vijfhoek doortrek: totaal '126 ex., beste dag: 8-9 73 ex., op '11-9 45 ex., laatste dag

22-9 8 ex. (VOD).

Holenduif Vijfhoek doortrek: totaal 342 ex., beste dag: 10-11 135 ex. (VOD).
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Houtduif vijfhoek doortrek totaal 2113 ex., beíe dag 20-'t 1 428 ex. (VOD).

Zomertortel 15-9 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Halsbandparkiet 22-10 Oosterpark I140 ex. luvdV). Nadien verspreidden de parkieten zich overver-

schillende slaapplaatsen in de stad. 2+1 1 simultaantelling Sloterplas en Oosterpark 1 210 ex. w.v. 890 in

Oosterpark (GvD, BMK, MvdV). Op 29-12 bevonden zich op de slaapplaats Sloterplas 800 ex. (BMK).

Grote Alexanderparkiet 8-10 Oosterpark 1 ex. tussen 360 Halsbandparkieten (FvG). 29-10 WC ï-
geno, Eendrachtpolder 4 ex. (PM). 24-1 1 Jan Vroegopsingel 2 ex. (AJ). Behalve aan de zichtbaar grotere

afmetingen en de karmijnrode vleugelvlekken, is de soort herkenbaar aan een karakteristieke, luide roep.

Koekoek g-g Spaarnwouderplas 1 ex. 1e kj. t.p. (PM). 1 5-9 Vijfhoek 2 ex. over (VOD). 1 6-9 Ringweg
Zeelandia 1 ex. le kj. O. (PM).

Nachtzwaluw 3-9 WC Tuinwijck 1 ex. (JLK).

Kerkuil 5-12 Bilderdijktraat hoek De Clercqstraat 1 ex. vers dood gevonden. Arnhem-ring 5352002.
Blijkens gevoerde correspondentie is de uil op 6 juli 2002 op een leeftijd van 37 dagen geringd op het
nest - totaal 4 geringd - door L.Smit (GvD).

Steenuil 13,'14-'12 Broekermeerdijk 1 ex. in knotwilg (RVs).

Ransui! 1-'l 1 Westgaarde 1 ex. (JvB). 10-11, 15-1 1 Flevopark resp. 1 en 7 ex. (EdB, Frans de Kruif), in

december gehele periode max. 4 ex. (AVN).

Velduil 2 en 3-10 Bovenkerkerpolder 1 ex. (Corné Joziasse). 9-10 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 21-10 1

ex., dood, hangend in prikkeldraad Schinkelbos. dat de noodzaak van glad staaldraad ipv prikkeldraad

wer -"r-:ns aant@nt (DK, foto). 1 1-1 1 Schiphol-Noord 1 ex. (Rob Baars). 24-1 1 Vijfhoek 1 ex. N-NW
(voD). 27-11 Schiphol-oost 3 ex. t.p. (wvdw.
lJwogel Asd.zuid en Amstelland: Vanaf augustus steeds t.p. Hoge Dijk (FB). 2-9 Vrije Universiteit 1 ex.
(Iheo de Nijs). 29-9 Ouderkerkerplas 1 ex. (WS).8-10 Sportpark Overamstel 1 ex. (RR). 9-10 Middelpol-
der onder Amstelveen 1 ex. (Axel Groenveld). 3-11 Jollenpad 1 ex. (RvD). z1-1 1 Ouderkerk aan de Am-
stel, Kruitmolen I ex. (RVs).

Ad.Oost, ZuidOost, Diemen: 1-9,22-9 Diemerpolder'l ex. (NZ). 1-9,22-9 Maxis Diemen I ex. (NZ). 8-9
Ballastbos2 ex. (NZ).22-9tJm 24-1 1 Vijfhoektenminste 1 ex. t.p. (FK, VOD, NZ), l7-1 1, 18-1 1 2 ex.

t.p.. 23-1 1 3 ex. t.p. (VOD). 28-9 Flevopark 1 ex. (NZ). 29-9 Diemerzeedijk 1 ex. (NZ). 29-9 Haven-Bal-

last 1 ex. (NZ). 1-1 1 Riethoek 1 ex. gehoord (EdB). 29-1 1 Frankendael (lman Keuchenius).

Velduil-leed in het fthinkelbos

.l
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Asd.West, Westpoort, Spaarnwoude: 1-9, 15-11 Westgaarde resp.1 en 2 ex. (JvB). 12-9 Osdorper Bin-

nenpolder 1 ex. (PM). 18-9 gehoord Haarlemmerweg t.h.v. Haja van Someren-Downerstraat (PM). 1 5-9

Osdorperweg/J.Rebelstraat 1 ex. (PT). 21-9 gemaaltje Brettenpad 1 ex. OvD). 21-9, 30-10 Boezemge-

maal Rijnland bij Halfweg 'l ex. (JvB, TvD). 2-1 1 Australiëhaven 1 ex. (TvD). 30-l 1 Oude Notweg, Haar-

lemmerliede 'l m. t.p. (RvD, PM). 14-12 Jarasingel, De Aker, Osdorp 1 ex. (JvB).

Asd.Noord, Waterland, Zaanstad : 7-9, '19-10 Noorder lJplas 1 ex. (NZ). 7-9 Vliegenbos 1 ex. (NZ). 2-10

Beemsterstraat 'l ex. (NZ). 5-.l0 Landsmeerderveld 1 ex. (NZ).

Groene Specht 19-9 T.Schreunweg/J.v.d.Bergweg 2 ex. roepend, waarvan 1 zich liet zien: een v.

(PM). 29-10 De Kluut 14.00u. '.l ex. t.p.. later naar N (PM, EP).22-9 Beemstentraat 1 juv. (NZ). 19-1 1

Kalfjeslaan 1 ex. gehoord (EdB). 24-1 1 westgaarde 1 ex. (PT). 20-11,1-12,31-12 WC Osdorp 1 ex.

(JvB, TK). 28-12 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (RvD). '14-12 ErasmusgrachUCramergracht 1 ex. (RA).

Grote Bonte Specht Vijfhoek doortrek: totaal 33 ex., beste dag 28-9 5 ex. (VOD)'

Kleine Bonte Specht Vrlfhoek doortrek: 4-9 1 ex. (VOD). 5-1 1 Vijfhoek 1 v. uit O neer (VOD).

Veldleeuwerik Vijfhoek doortrek: vanaf 29-9 in totaal 877 ex., met op 11-10 152 ex., en op 12-10

160 ex. (VOD).

Boomleeuwerik 29-9 Vijfhoek 1 ex. over, 10-11 1 ex. over (VOD).

Strandleeuwerik 31-10 Uburg 1 ex. (LS).

Oeverzwaluw Vijfhoek doortrek: 55 ex., beste dag: 1-9 33 ex., laatste dag: 8-9 3 ex. (VOD).

BoerenzwaluwMjfhoek doortrek: totaal 1510 ex., beste dag 11-9 678 ex., laatste dag: 29-'10 1 ex.

(VOD). 4-10 Uitdam 20 ex. (NZ). 9-]0 Vm 19-10 Broekermeerdijk 1 0-20 ex. t.p., op 20-10 nog 4 ex.

(RVs). 1 1-10 De Nes enkele ex. (EdB). 1 6-1 0 Westgaarde 2 ex. overvl. (JvB). 24-10 Spaarndammerdijk

t.h.v. Uiterdijken2 ex.Z(PM). 26-10 Zwarte Gouw 2 ex. Àil (NZ).

Huiszwaluw Vijf hoek doortrek: 1 89 ex., beste dag: 4-9 52 ex., laatste dag 30-9 2 ex. (VOD). 1 8-9

Westgaarde 1 ex. overvl. (JvB).

Graspieper Vijfhoek doortrek: totaal 5299 ex., beste dag: 30-9 2212 ex., goede dag: 2-1 0 1 1 64 ex.

(voD).

Boompieper 1 1-9 Schinkelbos 1 ex. roepend opvliegend en invallend, uiteindelijk wegvliegend (RvD,

PM). t 1-9, 1-10 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Waterpieper Vijfhoek doortrek: totaal 49 ex., vanaÍ 25-9 (1 ex.), beste dag 2-11 7 ex. (VOD). 2-10 U-

meer/Krijgsman 5 ex. (NZ). '12-1 0 Peereboom 3 ex. (NZ). 1 3-1 0 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex.

(RvD). 20-10, 1-1 1 Spaarnwouderveen 2 en 1 ex. rondvliegend (PM, PT). 24-10 Houtrakkerhoek ca. 10

ex. t.p. (PM). 1-11 Vijfhoek 1 1 ex. t.p. (VOD). 2-1 1 Vijfhoek tientallen t.p. (VOD). 2-1 1 lJdoorn >30 ex.

(RA). 3-1 1 Muidertrekvaart 5 ex. (NZ). 5-1 1, 8-1 1, 17-12 Lutkemeerpolder resp. 2, 7 en 1 ex. (PÍ). 1 7-1 1

Vijfhoek >10 ex. t.p. (VOD). 30-1 1 GouwZuidenryoude 2 ex. (NZ). I -1 2 Overdiemerpolder 16 ex. (NZ). 1-

t 2 T.schreursweg 40 ex. t.p., waarvan enkele opvallend rossige onderdelen hadden (JvdB). 14-1 2 Aan-

dammergouw22ex.(NZ).15-l2Diemerpolder6ex.(NZ).15-12Barnegat11 ex.(NZ).28-l2Eendracht-

polder 22 ex. (PT). 28-12 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (RvD). 2*12 Overdiemerpolder 68 ex. (NZ).

Oeverpieper V'rjfhoek doortrek: totaal 1 2 ex. van 22-9 llm 25-11 (VOD). 8-1 1 Waterlandse kust 1 ex'

(HB). 17-11 Diemerzeedijk/lJburg 1 ex. (NZ).

Gele KwikstaartVijfhoek doortrek: totaal 47 ex., beste dag 4-9 23 ex., laatste dag: 2-10 1 ex.

(VOD). 8-9 lJsselmeerdijk Earnegat 10 ex. (NZ).

Grcte Gele Kwikstaart De gehele periode overal in en rond de stad gezien. Van Ruud Altenburg is

een artikel hieromtrent in voorbereiding.

Vijfhoek doortrek: totaal 52 ex. van 1 7-8 Vm 4-1 1, beste dag 28-9 9 ex. (VOD).

Witte Kwikstaart Vijfhoek doortrek: 132 ex., met op 28-9 I 5 ex. (VOD). 1 -1 2 Oosterpark 1 ex. over
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Rouwkwikíaart, donkergr'rjze flanken en zilborst, opvallende witte vleugelstrepen en zwaÉe bovendelen

(RivD). 5-12 Lutkemeerpolder 30 ex. t.p. (JvB). 7-12,3'l-12 Haveneiland, lJburg 1 ex. (CC). 11-12 Os-

dorper Binnenpolder 1 ex. Cf0. 15-12 Nwe.Meer. Velodrome 1 ex. (RvO).

Rouwkwikstaart 5-12 Lutkemeerpolder 1 ex. t.p. in gezelschap van 30 Witte Kwikken (JvB).

Heggenmus Vijfhoek doortrek: tot 18-1 1 in totaal 329 ex.. beste dag: 30-9 46 ex. (VOD).

Gekraagde Roodstaart 29-9 Diemezeedijk 1 vr.-kleed t.p. (\&vdvO.

Zwarte Roodstaart 7-9 lndustrieterrein Vasumweg 2 ex. (PhD). 2-1 1 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Tapu:t Vijfhoek doortrek: totaal 5 ex., steeds 1 ex.: 8-9, 28-9, 1-1o,2-10, 12-10 (VOD). 3-9 Vm 8-9 ln-

laagpolder max. 3 ex. t.p. (RvD, PM, PT).4-9 Zwarte Gouw 1 ex. (NZ). 9-9 lJpad, Schiphol-West 5 ex. t.p.
(PM). 12-9 Dijkland, Spaarnwoude omgeving mast 26 4 ex. t.p. (PM). 12-9 Ringweg Zeelandia 1 ex. t.p.
(PM). 13-9 Uiterdijken 1 ex. t.p. (PM). 13-9 Rijperweg 8 ex. (NZ). 14-9 Haven-Ballast 1 ex. (Nz). 21-9

Aandammergouw 'l ex. (NZ). 2-1 0 Ringweg Zeelandia 2 ex. t.p. (PM). 2-10 Spaarndammerdijk omg.
paddestoel 24097 3 ex. t.p. (PM). 2-10,9-1O, 12-10 Wagengouw, Waterland 1 ex. (RVs). Glo, 9-10
Ringweg Zeelandia 1 ex. t.p. (PM. TK). 6-10 lJsselmeerdijlo8arnegat 1 ex. (NZ). 12-10 Durgerdammer-
gouw 1 ex. (NZ). 1 3- l 0 Varkensland 1 ex. (RVs).

Roodborsttapuit 25-9 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 1-10 Vereenigde Binnenpolder 1 ex. t.p. (PM). 2-

11, 3-'l 1 Schinkelbos 2 ex. m.v. t.p., op 3-12 3 ex. (RvD, DK, RvO). 5-11 Boezemkanaal t.h.v. De Kluut 1

m. ad. t.p. (RvD, PM).

Paapje 1-9llm 17-9 Ringweg Spaarnwoude 2-4 ex., op 9-9 '10 ex. t.p. bij zeelandia (PM). 3-9, 12-9

Spaarndammerdijk t.h.v. Houtrakkerhoek 2 ex. t.p. (PM). 1 3-9, 16-9 Spaarnwouderplas resp. 5 ex. en 1

ex. t.p. (PM).6-10 Houtrakkerbeemden-west 2 ex. t.p. (PM).8-9 Haven-Ballast 1 ex. (NZ). 20-9 Broeker-

meer 2 ex. (NZ).

BeÍlijster 24-10 Zeelandia, Ringweg Spaarndam 1 ex. 1e winter t.p. (PM, PT).

Merel Vijfhoek doortrek: totaal 91 ex., met op 11-10 12 ex. (VOD).

Kramsvogel 10-9 P.Calandlaan 'l ex. (AB). 29-9 Vijfhoek 8 ex. over, doortrek aldaar in totaal 1936

ex., met op 30-10 633 ex. en op 3-'l 1 835 ex. (VOD). 19-10 Noorder lJplas 16 fletse juvenielen (NZ).

Het is inderdaad vrij ongebruikelijk om nog zo laat juvenielen te zien, maar , als ik BWP-V. Oxford 1988,

mag geloven, kunnen er nog in oktober juveniele Kramwogels met de post-juveniele rui bezig zijn.

Koperwiek 2zt-9 Vijfhoek 1 ex. over; in totaal in het najaar 385 ex., met op 3-1 1 181 ex. doortrek-
kend (VOD). 19-10 Noorder lJplas 86 ex. (NZ).
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Zanglijster vijfhoek doortrek: 6-9 vm 17-11 717 ex., op 28-9 I 82 ex. (VoD). 2-1 2 Groen rond
Andreasziekenhuis 1 ex. zingend (RvD).

Grote Lijster 8-9 Termietergouw 4 ex. (Nz). 28-9 Flevopark 1 ex. (NZ). 1 1-10 T.schreunweg, Een-
drachtpolder 8 ex. (PM). 20-10 T.Schreursweg 3 ex. (pM). 1 3-1 O Zwarte Gouw 3 ex. (NZ). 19-10 Mijn-
denhof I ex. over tijdens flinke lijstertrek (EdB). 20-10 Overdiemerpolder 1 ex. (NZ). 22-1 0 Ringweg
Zeelandia 1 ex. t.p. (PM). 26-10 osdorper Bovenpolder 1 ex. (JvB). 28-10 westgaarde 1 ex. (pï. s-t z
Osdorper Bovenpolder 2 ex. (PT).

vijfhoek doortrek: totaal 25 ex.: van 25-9 tim2o-1i met maxima van 4 ex. op 4-10 en 2o-1 I (voD).
Kleine Karekiet 1O-9, 13-9, I 9-9 Ringweg Zeelandia 2 ex. zingend in riet van stinksloot, ook gezien
(PM). 14-9 Haven-Ballast zang I ex. (NZ). t8-9 tjdoorn 3 ex. (LS). 29-9 Vijfhoek I ex. (NZ).

Tiiftiaf vr;fnoek doortrek: tlm 2-1139 ex., met op 3o-9 1 1 ex. (VoD). 23-1 1 Vijfhoek 2 ex. t.p. (voD).
30-11 Vijfhoek 1 ex. t.p. (voD). 30-t 1 Jarasingel, De Aker, osdorp I ex. in rietkraag (JvB).22-12Fah-
renheitsingel 1 ex. (AJ).

Bladkoning 30-'10 Bushalte MaxiíAt I ex. (WvdW).
Goudhaantie Vijfhoek doortrek: totaal 12 ex., beste dag: 30-10 4 ex. (VOD).

Vuurgoudhaantie Het krioelt van de Vuurgoudhaantjes in de regio. Om u een indruk te geven van
de gigantische hoeveelheid exemplaren van deze soort, druk ik hier vrijwel alles af dat ik binnenkreeg:
Westgaarde: 1-9 3 ex., vervolgens steeds alhier present met op 8-9 en 30-lO g ex. (JvB, pï.
oostelijk deel Asd.: 5-9 Nobelweg 2 ex. (GvD). 22-10 Laplacestraat in totaal 4 ex. (GvD). 30-lo, t-1 1

Laplacestraat 2 ex. t.p. (GvD). 31-10 Nic. de Roeverstraat j ex. (AJ). l-1 1 Artis 2 ex. in lege condorkooi
(WvdW). 7-10,23-11 Mauritskade 61 2 ex. (RA). 14-9, 1-12 Flevopark 1 ex. (EdB).

Diemen: vijfhoek doortrek: 4 ex. totaal, beste dag: 24-'lo 2 ex. (voD). 3-11 , 2s-11 Vijfhoek resp. 1 ex.
en 3 ex. t.p. (VOD).

Haarlemmermeer: 9-9 Lijnden Hoofdweg-Oostzijde tenminste 1 ex. zingend (pM).

osdorper Polders: 20-9 T.Schreursweg 1 ex. gezien en enkele horen zingen in aanplant (pM). 3o-to
Sportpark De Eendracht I ex. (PI).

Geuzenveld/Slotermeer 23-9, 30-9 Bastiaansestraat, Slotermeer 1 ex. roepend (pM).
sloterpark: 30-10 Allendelaan 5 ex. t.p., 30-1 1 1 ex., 6-12 ca. lo ex., 14-129 ex. (RA, RvD, JLK, pM, pr).
Asd.Bos: l-10 Excursiepad. Oeverland Nwe.Meer. Asd.Bos (RvD, pM).

Westpoort en Bretten: l3-l I Nieuwe Hemweg t.h.v. centrale 1 m. (PM). 23-1 1 WC De Groote Braak 1 ex.
(RA). 23-l 1 Australiëhavenweg Weíelijke Puinstort 2 ex. (TvD). 30-1 1 Brettenpad 1 ex. gehoord (RvD, pM).

Waterland: 17-11 De Nes, Waterland-Oost 1 ex. (M.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 23-1 1 Sluiseiland Halfweg 1 ex. (RA). 23-1 1 Camping Houtrak 1 ex.
(RA).

Slotervaart: 30-1 I Rembrandtpark 2 ex. (RA).

Baardmannetje 10-9, 29-9,20-10,30-10 De Kluut gehoord, s-il >20 ex. t.p. (JvB, RvD, pM). 2-10,
7-10, 5-1 I Houtrakkerbeemden-west gehoord (RvD, pM).4-10 Diemezeedijk 17 ex. (HB). 't t-10.2-1 1

Vijfhoek resp. 1 en 6 ex. over (VoD). 13-10 Mjfhoek 2 ex. (NZ). 16-t I Barnegat 2 ex. (NZ). B-12, 15-'t2
lJmeer/Ballast resp. 12 en 6 ex. (NZ).

Matkop l-9 Brettenpad gehoord, 5-11 1 ex. gezien (RvD. pM). 5-t 1 Vijfhoek 1 ex. (VoD). 22-10 Kla-
renbeek 1 ex. roepend Ws). lo-12, 20-12 Asd.Bos, oeverland Nwe.Meer 2 ex. (JvB). 20-12 Land-
schapspark De Oeverlanden (Nwe.Meer) 2 ex. (JvB).

Zwarte Mees Vijfhoek doortrek: 30-9 5 ex., l-10 8 ex., 2-.l0 5 ex., 8-10 48 ex., 9-10 1 ex., 23-l.l 1

ex., in totaal 68 ex. (VOD). 1-12 Nwe.Oosterbegraafplaats 2 ex. (RivD).

Pimpelmees Mjfhoek doortrek: totaal 583 ex. vanaÍ 4-9, op 2-11 175 ex. (VOD).
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Koolmees Vijfhoek doortrek: 8-9 Vm 10-1 1 totaal 248 ex., beste dag: 2-11 23 ex. (VOD).

BuidelmeesVijfhoekdoortrek:15-9 1 ex.,24-92ex.,29-9 1 ex.,4-10 í ex., 18-1 I 1 ex. (VOD).

Boomklever 14-9 Flevopark I ex. (EdB). 30-9 Vijfhoek 2 ex. over (VOD). 1-l 1 Artis nog steeds enkele

t.p. WvdW). Gehele periode gehoord Vondelpark bij lngang Emmalaan (V1tudW. 10-1 2, 1 7- l 2 Sloter-
park Allendelaan 1 ex. (PM).
'llaigaboomkruiper 6-t 2, 9-12 Sloterpark Allendelaan 1 ex. t.p. (RvD, JLK, PM). BeschrUvingen van

kleed en geluid gegeven op AVN.
Boomkruiper 30-9, 30-10 Vijfhoek resp. 2 en I ex. doortrekkend (VOD).

Gaai Viifhoek vanaf 8-9 in totaal 50 ex. over, beste dag: 27-9 9 ex. (VOD).

Notenkraker 1-1 1 Riethoek 1 ex. wegvliegend (EdB). Na een melding van I -2 ex. Mijndenhof van

12-10 (AVN), die door vrijwel niemand serieus werd genomen, heeít Ellen de Bruin de moeite genomen

om zelf poolshoogte te nemen en er 1 gezien!

Kauw Vijfhoek doortrek: totaal 148 ex., met op 30-10 39 ex. (VOD).

Roek Vijfhoek doortrek: totaal 63 ex., met op 2l-9 10 ex. (VOD). 14-9 Zwarte Gouw 28 ex. (NZ). 2-11

Broekzijdsepolder 8 ex. (WS). 3-11 De Ronde Hoep 2 ex. (WS). 10-1 1 Vijfhoek 3 ex. over (VOD). 7-12
Polder Oostzaan 2 ex. (NZ).

Bonte Kraai 22-9 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Sprceuw Vijfhoek doortrek: totaal 1 12t806 ex., met op 25-9 1 0845 ex., op 1 0-1 1 8659 ex. (VOD).

Ringmus ln de periode 21-9 tlm29-11 in totaal 23 ex. doortrekkend Vijfhoek, op 24-10 7 ex. (VOD).

Vank Vijfhoek doortrek: vanaf 8-9 totaal '1970 ex., met op 28-9 568 ex. (VOD).

Keep V[Íhoek doortrek: vanaf 28-9 '1089 ex., beste dag: 10-1 I 949 ex. (VOD).

20-10 Diemezeedijk 1 ex. (NZ). 16-10 Westgaarde 'l ex. langsvliegend (JvB). 10-l 1 Haven-Ballast 2 ex.
(NZ).7-I2, 14-12 Haveneiland, lJburg 1 v. (CC).

Europese Kanarie 24-9 Vijfhoek 1 ex. over (VOD).

Groenling Vijfhoek doortrek: totaal 292 ex., waarvan op de beste dag, 30-9 75 ex. (VOD).

Kneu Vijfhoek doortrek: totaal 59 ex. doortrekkend, van 17-8 Um 10-1 1, met op 29-10 19 ex. (VOD).

Frater 31-10 lJburg 1 ex. (LS). 6-1 1 lJburg, 9 ex. neer uit NNO, t.o. telpost Vijfhoek (VOD). 8-1 I Vr.iÍ-

hoek 22 ex. over (VOD). 3-11 Blijkmeer 3 ex. (NZ).

SijsVijfhoekdoortrek:totaal 1266ex.,vanaf 27-9(6ex.), bestedag: 15-11 166ex.(VOD). 13-1 l Koe-

nenkadey'y'ietnamweide 230 ex. (PT).

barmsijs Vijfhoek doortrek: totaal 21 ex., van 27-9 ltm 23-l 1, beste dagen: 30-9 en 4-1 I elk 4 ex.
(voD).

Grote Barmsijs 13-11 Plantage Doklaan 1 m. (WvdW).

Kruisbek Vilftroek doortrek: vanaf 17-8 128 ex., beste dag: 24-11 31 ex. in 1 groep over (VOD). Een

waarneming van 4 Grote Kruisbekken d.d. 4-11 op deze locatie wordt op grond van opmerkingen van

Magnus Robb over een vocaal type Kruisbek, dat gelfikenis vertoont met de Grote Kruisbek, nu als on-
zeker beschouwd door het VOD.

Elders: 1 1-1 1 Kerkweg Spaarnwoude 1 5 ex. W-ZW (PM).

Goudvink Vrlfhoek doortrek: 32 ex. van 29-9 tlm 18-1 'l; op 2-11 14 ex., dagrecord voor de telpost,
waarvan 1 groep van 7 ex., hetgeen een groepsrecord voor de telpost is; 15-1 1 6 ex. (VOD). 30-1 1 Vljf-
hoek 1 ex. t.p. (VOD).

Appelvink 1-9 1 ex. t.p. (VOD). 18-9 Van Riebeeckhavenweg I ex. O (PM). 21-9 Vijfhoek I ex. over
(VOD). 8-10 Von Liebigpad t ex. (AJ). 2-1 1 Oeverlanden Nwe.Meer 1 ex. (RvO).

lJsgorc 6-10 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 20-10 Vijfhoek 5 ex. over (VOD).

Sneeuwgors 30-10 Vijfhoek 2 ex. over (VOD).
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Rietgors Vijfhoek doortrek: totaal 278 doortrekkend, op 28-9 39 ex.
(voD).

Geelgors 2-10 Vijfhoek 1 ex. over (VOD). 6-1 1 Vijfhoek 6 ex. over
(voD).

Ortolaan 1-9 Vrlfhoek 1 ex. (VOD).

Nagekomen berichten
Rouwkwiksta aft 24-SOsdorper Bovenpolder 1 ex. (TvD).

Rectificatie
Witvleugelstern ln de waarnemingenrubriek van het vorige
nuÍnmer staat abusievelijk 5-4, dit moet zijn: 5-8 Kinseldam 1

tussen '100 Zwarte Sterns (C.S. Roselaar. T. Prins, B. Ooster-
en Ruud Altenburg).

, Andere diersoorten
Moerasschildpad Gen.sp. 20-9 1 groot donkergrijs ex. (af-
metingen xhild ca. 20x30cm.), zonnend slootkant Dijkland omg.
Kerkweg Spaarnwoude (PM).

Schinkel 'l m. (P. van der Wielen via AVN).
í-9 DiemezeedUk 2 ex. (NZ).

Aurelia 'l 5-9 Vm 20-10 1 ex. in huis Spuistraat.
de kachel aanging. Uiteindelijk buiten gezet en

20-10 Centrale Hemweg 1 ex. (BMK).

NB: De Kluut is het rietland aan de Groote Braak bii HalÍweg

ALLE WAARNEMERS EN DEELNE-

MERS AAN HET AMSTERDAMS

VOGETNET (AVN) EN VOGELNET

ZUID.KENNEMERLAND (VZK) WOR-
DEN BEDANKT VOOR HEÏ INZEN.

DEN VAN HUN WAARNEMINGEN

EN/OF DIE VAN DERDEN.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AB ALWIN BORHEM

MVDV MARC VAN DER VALK

AJ AUKE JANSEN

NZ NIRK ZULMANS

BMK BERT EN MIENEKE KAMP

PHD PHILIPP DERKS

CC CLAUDIE CROMMELIN

PM PAULJ. MARCUS

DK DIRK KARS

PT PAUL TAK

EDB ELLEN DE BRUIN

RA RUUD ALÏENBURG

EP EVERT PELTENKOFT

RIVD RICARDO VAN DUK

EW ERIK WOKKE

RR RUTGER ROTSCHEID

FB FONS BONGERS

RV RUUD VLEK

FK FRANS KLAASEN

RVD RONALD VAN DUK

FV FRANK VISBEEN

RVO RUTGER VAN OUWERKERK

FVG FRANK VAN GROEN

RVs RENÉ vos
GDB GERBEN DE BOER

TK IREES KAIZER

GVD GUUS VAN DUIN

ÏVD TEUN VAN DUK

HB HENK BAKKENES

VOD VOGELOVERLEG DIEMEN *)

HS HANS SCHUURMAN

W5 WILL SCHEP

JLK JIP TOUWE KOOUMANS

WVDW WLLEM VAN DER WAAL

JVB JAN VAN BLANKEN

.) HETVOD BESTOND DEZE PERIODE UIT

DE VOLGENDE TELLERS:

GUUS VAN DUIN, WLLEM VAN DER

WAAL, FRANK VISBEEN, FRANs

PARMENTIER, TRANK VAN GROEN, ERIK

DE VRIES, ROB S]OUKEN. WIL tEUR5,

WENDY BACH KOLLING, LYDIA

HAAFKENS, ,osÉ BAKKER, MARC VAN

DER VALK, THUS DE zEEUw, RENÉ sÍET,

RUUD VLEK. AUKE JANSEN, ROB BAARS.
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Overzicht 1' en 2'vtoegste
waarneming zomelogels
per I januari 2003

Bijgaand overzicht vermeldt van 39 zomervogels de ee6te en tweede vroegste waarneming in de regio
Groot-Amsterdam. Het vormt een aanvulling op c.q. verbetering van de vroegste waarnemingen zoals
gepubliceerd in de checklist "Het vogelrariteitenkabinet van Amsterdam. Revisie en aanvullingen op de
Checklist van de vogels van 'Groot-Amsterdam' 1986' (Vlek. De Gierzwaluw 33 (1995) 3: 130-141).
Meerdere van deze waarnemingen zijn sindsdien verder aangescherpt.
Van soorten die regelmatig overwinteren (Ijiftjaf, Zwartkop, Zwarte Roodstaart), zijn in het ovezicht
alleen die vroegste waarnemingen opgenomen die betrekking hebben op zang.
Blijkens genoemde checklist zijn vier januariwaarnemingen bekend van Lepelaar. Hoewel ik in de geraad-
pleegde vogelbladen deze januariwaarnemingen niet ben tegengekomen, neem ik vooralsnog aan dat de
in het ovezicht opgenomen eerste datum van 8 februari 1 997 de vroegste is sinds ca. 1 960.
Van zowel Groenpootruiter als Kleine Plevier is één januariwaarneming bekend. Van deze soorten heb ik
ook de daarop volgende twee vroegste waarnemingen opgenomen.
De tweede vroegste datum (12 april 1942) van Grauwe Vliegenvanger heb ik in de MCI niet teruggevon-
den. ln dit geval ga ik uit van de juistheid van de opgave in de hierboven vermelde checklist.
8ij twee soorten valt de tweede vroegste waarneming in hetzelfde jaar als de eerste: Bonte Vliegenvanger
(1 985) en Boomvalk (1 960). Dit kan betekenen dat deze soorten in deze jaren vroeger terugkwamen dan
normaal. Hetzelfde zou geconcludeerd kunnen worden voor Rietzanger ('l 999) en Snor (1 981 ).
Mogelijk is dit ook bij Tapuit het geval; er bestaat echter gerede kans dat de tweede datum hetzelfde
exemplaar betreft als de eerste datum (resp. 17 en 13 maart 2000); beide waarnemingen waren in het-
zelfde gebied. Om deze reden is van Tapuit tevens de derde vroegste datum vermeld. Een tweede waar-
neming dient immers een ander individu van dezelfde vogelsoort te betreffen. Theoretisch kan het
natuurlijk om een ander exemplaar gaan.

Data van Purperreiger en Grote Karekiet heb ik niet ondezocht. Kemphaan is tegenwoordig ovenMnte-
raar (o.a. Waterland). Buidelmees is nog maar één jaar opgenomen geweest op de voorjaarsfenologielijst.
Wel zijn gegevens van Kluut meegenomen, een soort die ontbreekt op de fenologielijst.
Niet van alle locaties en waarnemers zijn de namen bekend. Bij de betreffende waarnemingen staan geen
verdere gegevens in MB. GZ of LlM.
ln MCI staat meestal wel een naam bij de waarneming, maar of dat de naam van de feitelijke waarnemer
is of die van de samensteller van de rubriek. is niet geheel duidelijk. Bij deze twijfelgevallen is een vraagtÈ
ken achter de naam geplaatst.

lk wil eenieder vezoeken de eigen vroegste waarnemingen kritisch door te nemen.
lk houd mij uiteraard aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen.
tan van Blanken, Geertruida van Liemtraat 41 , 1069 PE Amsterdam, 020-61 0 48 37

GERAADPLEEGDE VOGETBLADEN EN ANDERE MEDIA C.Q. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AVN Amsterdams VogelNet; F Fenologielijst waarnemeÍ (waarneming niet gepubliceerd in waarnemin-
genrubriek van De Gierzwaluw); GZ De Gierzwaluw, Vogelwerkgroep Amsterdam, j!. 19-40 (1981-

2002); tlM Limosa j9.30(1957)en jg.35-52 (1962-19791; MB Mededelingenblad KNNVMTVGA, jg. 1-

18 (1963-1980); MCI Mededelingen Centraal lnstituut voor Floristisch en Faunistisch ondezoek in Groot-
Amsterdam, nrs. I Vm 8 (1942-1951). VOD Vogel Overleg Diemen WAP Waarnemers Amstelveense
Parken WCD Waarnemers Collectief Diemen.
Tevens is geraadpleegd: Fitis, het blad van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland jg. 26-38 (= 1990-2002).

Fenologie
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Íenologie

I Poooie 20-mrt I976 MB 14:34 íl) Goosperolos WCD

2 Poopje 30-mÍ 1989 GZ27:37 (2) Pl, Dokloon/Binnenkodiikw. v.d. Wool
I Topuil l3-mí 2000 GZ 38: 20 (2) Wolerlond E. Wilmond
2 Topuit l7-md 2000 GZ 38: 29 (3/4) Zwode Gouw, Woterlond W. v.d. Wool

I Sprlnkhoonzngr 04-opr '1990 F Brefien P. Tok

2 Sprinkhoonznor 05-opr 1998 GZ 36: 25 (3) Brellen N. Ziilmons
I Snor 29-mrl l98l 0Z 19: 59 Bolshol P. Schollen
I Snot 29-mrl l98l GZ 19: 59 Mihoek G. v. Duin & F. Voselzono

2 Snor 30-mrl 1968 MB 6: 13 (2) Asd.Bos A.N. Swod
I Spolvogel 22-opr 1917 MB l5:32 (3) Gerenslein, Bijlmer F. ïjslermon &

Thounisson

2 Spolvogel 27-opr 1946 MCI 7: l0 Bijenpoil J.E. Sluilers do
P.W. Brondel?

I Bosrielzonoer l4-opr 1993 GZ 3l: 74 SchiptroUOude Meer W v.d. Wool
2 Bosrielzonger l9-opr 1985 F Diemeze€diik F. v. Groen

I Kleine Korekiel lO-opr 1960 LIM 35: 72 Botshol ?

2 Kleine Korekisl l3-oor 1990 GZ 29: 59 Brefiqt P. Tok

I Rletzonger l6-mí 2002 GZ 40: 23 (3) Brelten ï. v. Diik
2Rietzsnger 26-mÍ 1999 G737:21(4) Brelten P. Tok

2 RiolzonsoÍ 26-md 1999 GZ37:21(4) Viiftoek J. v. Blonken
I Broomsluiper I l-opr 1947 MCIS: 4 Vondelpork P.W Bronder

I Broomsluiper I l-opr 1999 GZ37:21 (4) Bouduinloon, Holtueg N. Ziilmons
2 Broomsluioer l2+or 1965 MB 3: 3 í3) Asd.Bos ?

2 Br0omsluiper l2-opr 1979 MB 17:32 (213) Diemen WCD

2 Broomsluiper l2-opr 1989 GZ27:38(2) Diemezeediik VOD

v0D
I Tuinfluiter 05-oor '1988 

GZ 29: 60 Muiden R. HoÍTreeslor

2Tuinfluiter l0-opr 196l LlM36:39 Asd.Oosl(gevongen) ?

I Zworlfiop I I -md I 978 MB I 6: 47 (l ) Diemen (subzons) WCD

2 Zworlkop l8-mrt 1992 GZ 30: 46 Slolepork (zonq) P.J. Morcus
I Fluiter l3-opr 1985 F Asd.Bos ï. Domm
2 Fluiter l7-opr '198.l 

GZ 19:60 Jekerslroot C.M. Schoevooí-Wormer
I Tjifijof 20-jon 1990 GZ 28: I 5 Rioolwotezuiv.-W(zong) J.J. Friesrriik

04-md I F J.H. v.

2 Filis l3-mí 1990 F Osdom N. ZwooqslÍo
I Gr. Vlieg.vonger 07-opr '1995 

F Duivendrecht A. Buhr

I Gr. Vlieo.vonoer 07-oor 1996 È734:29 B\ Diemezediik E. Wilmond
2 Gr, Vlieg.vonger 12-opr 1942 GZ 33: 138 ? ?

I BnleVlieo.vonoer 03-oor 1985 GZ23:79 0veromstel WAP

2 UtqVlieg.vonger lO-opr 1985 GZ23:51 Vondelpork M. Bronder

I Widewod 29-0pr 1966 MB 4: 17 (3) Asd.Bos B. Keizer

I Wiele\À,ool 29-opr 1968 MB 6: 12 (2) Asd.Bos A.J, Blom & B. v. Drooge

2 Wielewool 30-opr 1948 MCI 8: 5 Asd.Bos D, de Jonge & Giisen

I Kluut 26{eb l99l GZ 29: 16 Ouderkerkerplos J. v. Blonken

2 Kluut 02-mil 1989 GZ27:34 (2) Bretlen P.J, Morcus

MB l5rI
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Ontvangen literatuur
Jan van Blanken

Vogeltijdschriften

DE DUINSTAG (Vogelclub IGtwijk), jg.
17,2002nr.2
. De Zwartkop aan de Wassenaarse Slag 1988-
1999.

Via ringonderzoek trachten ringers van het voor-
maligeVogelringstation De Beer inzicht te krijgen
in het trekpatroon van de Zwartkop. En zoals dat
meestal gaat, neemt met de verkregen kennis het
aantal vragen toe.
. De oranjesnavelige stern van Wassenaar-Kat-

wijk-Noordwijk.
De waarneming op 9 juni 2002 van een oranjesna-
velige stern heeft de gemoederen lang bezig ge-
houden en doet dat vermoedelijk nog. Aanvanke-
lijkaangezien voor een Koningsstern werd
vervolgens gedacht aan Sierlijke Stern, Bengaalse

Stern en uiteindelijk weer Sierlijke Stern. Vermoe-
delijk dezelfde vogel dook op langs de Engelse
kust op 20 juni en 9 juli.
. Veldwaarnemingen april-juli 2002.
Znmefiortel, zeer vroeg I april 9 ex. >N over zee,

Roodkopklauwier 16 mei I ad. m. Berkheide,25
juni Vm 12 juli I w. Berkheide, Roze Spreeuw 5 en
14 juni I ex. Berkheide.

DE GRATIWE GANS (StiótingVogel- &
Natuurwacht Z-Flevoland),jg. 18,2002 nr. 3

. Project 'Àangepast bermbeheer A6' Àmere-Lely-
stad.

De pogingen van Rijkswaterstaat om met aange-
past maaibeheer het aantal verkeersslachtoffers

onder Kerkuilen te doen verminderen heeft niet
tot het gewenste effect geleid.
. Avifauna Zuid-Flevoland juli-oktober 2002.
Bastaardarend 15 september tot I I oktober Praam-

bult, Visarend nestvondst (nog niet bebroed) op 24
juli in Oostvaardersplassen, Steppevorkstaartple-

vier 18 en 19 augustus Oostvaardersplassen-West,

Poelruiter I september Kwelzone, l3eine |ager 27
oktober Dashorstdijk (zeer zware storm). Er waren
het afgelopen najaar meer binnenlandwaarnemin-
gen van jagers, zie elders in deze rubriek.

DE GRAUWE GORS (Avifauna Gronin-
gen), ig. 30,2002 nr.3
. De IGrkuil in Groningen.
Met 104 broedparen in 2001 tegen 108 in 2000

lijkt de populatie in Groningen stabiel. Er vlogen
echter in 2001 aanzienlijk minder jongen uit dan
in 2000 ( 187 versus 223), hetgeen mogelijk ver-
band houdt met het verminderde aanbod van
Veldmuizen.
. Het menu van de IGrkuil.
De Veldmuis vormt het belangrijlste voedsel van
de Kerkuil in Noordwest-Groningen, zo blijkt uit
een braakbalonderzoek in het onderzochte gebied.
. Nachttrek boven Groningen.
Een aardig artikel over dit boeiende verschijnsel,
waarover doorgaans weinig wordt gepubliceerd.

DE KIEFT (Vogelbeschermingswacht

Zaanstreek) , j g. 26, 2A02 nr. 4

. Overzicht broedvogelterritoria in de Zaanstreek
in 1999,2000en2001.

Maximale aantallen: Roerdomp 29, Bruine Kie-
kendief 36, Boomvalk 3,Watersnip lT,Zwarte
Stern 7, Veldleeuwerik I I 0, Snor 35, Baardman I 7
. Veldwaarnemingen no. 135 februari-nov.2002.
Kleinste )ager 8 september ïiviske.
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Ontvarrgen literatuur
DE KLEINE ALK (Vogelwerkgroep Alk-
maar), jg.20,2002nr.2

' De broedvogels van de Egmonderhout in 2fi)1.
158 territoria verdeeld over 26 soorten.
. lnventarisatie Oudorperhout 2002.

107 territoria verdeeld over 29 soorten.

DE KORHAAN (Vogelwerkgroep Het
Gooi e.o.), jg. 36,2002 nr. 4

. Oeverzrvaluwen laten zich niet kennen.
§i61 mindgl dan 608 nesten in 2002 (319 in
2001). De stijging komt voornamelijk door de ves-

tigingvan een nieuwe kolonie van 202 nesten in
de Naardermeent en één van I 15 nesten in Zande-
rij-Oost te Hilversum.
. Veldwaarnemingen.

Kleinst Waterhoen I I juni 2002 I or. Gooijers-
gracht, Eempolder; Zwarte Ibis l l juni 2002 6 or.
Eembrugge.

DE KORHAAN (Vogelwerkgroep Het
Gooi e.o.), jg.36,2002 nr.5
. Huiszwaluwkolonies in 2002.

Landdkis er sprakevan een afrrame, maar in
Het Gooi blijft de populatie stabi el met 1262 paar

versus 1254 in 2001. De gemeenten Muiden/Mui-
derberg en Eemnes zijn met 557 paar goed voor
ruim 44 % van het totale aantal broedparen.
. Resulaten van het nestkarteringsonderzoelc
In Het Gooi bereikt de Ekster, die hier in 2002 als

vogel van het jaar werd verkozen, een dichtheid
variërend van 8,76 tot 12,08 paar per 100 ha.

. Hybride Rouwkwiksuartbroedend in De Bilt.

. Veldwaarnemingen juli-september 2002.

Casarca 12 augustus 87 oc ruiplaats Spakenburg.

Verder claims van 2 Vale Gieren op 4 augustus bij
Hollandsche Rading en van een Aasgier op I I sep-

tember over Nieuwbrugge. Kleinste |ager 25 au-
gustus I over Nieuwe terAa.

DE SKOR (Vogelwer§roep Torel), jg.21,
2002li.4
. De wadvogeltellingvan 12 mei 2fi)2.
. Korverskooi, inventarisatie.
Met 343 broedgwallen verdeeld over 56 soorten
bereilt dit gebied een respectabele dichtheid van
l49l paar per 100 ha. De Spotvogel met 9 en de

Grauwe Vliegenvanger met 7 paar s@ren opmer-
kelijkhoog.
. Dwergsterns op Texel in 2@2.

Slecht broedseizoen met niet meer dan 25 jongen.

DE SKOR (Vogelwer§roep ïèxel), jg. 21,

2002nr.5
. De wadvogeltelling van 7 september 2002.

Totaal 93.098 ex. verdeeld over 13 soorten. ïbp 3:

I(okmeeuw (20.953), Stormmeeuw (12.560) en

Scholekster (5.975).
. Waarnemingen nr. I15, september 2OO2.

Kwak 2 september 6 oc GroteVlalq Citroenkwik-
staart 4 t/m 9 september Dijkmanshuizen.

-(Ér)\\]-,

DE KRUISBEK (Vogelwacht Utrecht), jg.
45,2002 nr.4
. Najaarstrek boven telpost 'De Uithof in 2001.

DE I(RUISBEK (Vogelwacht Utrecht), jg.
45,2002nr.5
. Oeverzwaluwen: mooie vliegers op soms lastige

plaatsen.

DE SKOR (Vogelwer§roep Tiexel), extra
uitgave november 2002.

Een ortra nummer gewijd aan de Torelse Rode

Lijst-soorten. De liist omvat rl4 soorten. Dat zijn
niet alleen de soorten van de nationale Rode Lijst,
maar ook soorten die op Toal in tegenstelling tot
Nederland als geheel bedreigd worden ofkwets-
baar zijn, zoals Blauwe Reiger (3 broedparen),
Waterhoen ( f 00- I 50 broedparen) en Scholekster
( I 500- 1600 broedparen).
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Soortgewijs wordt informatie verstrekt over de

stand op ïiral en in Nederlan{ knelpunten en

mogelijke maatregelen ter verbetering van de

ïiNelse situatie.

DE STEENLOPER (Vogelwerkgroep Den

Helder), jg.20, mei 2002 nr. 109

. Sterk gestuwde trek van Kleine |ager door het

Bre*ijdop27 april2ffi2.
. Waarnemingen dec. 2001-jan. 2002,

Zwarte Ruiter 29 december 9 ex. Balgzand.

DE STEENLOPER (Vogelwerkgroep Den
Helder), jg.20, mei 2002 nr. 110

. Huiszwaluwtelliry 200,2.

. Een kwestie van volgen...,.....Volgt u mij?

Relaas van de waarneming van een Kleinste fager

op 20 mei 2002 en wat achtergrondinformatie

over deze soort.

DE STRANDLOPER (Vereniging voor Na-

tuur- en Vogelbescherming Noordwiik),
jg.34,2002nr.3
. De Blauwe Reigers van het landgoed Offem in de

20ste eeuw.

In de periode 1973-2000 minimaal I (1973) en

maximaal 40 paar (1990).
. Waarnemingen april, mei en juni2002,
Mogelijke Sierlijke Stern op 10 juni over zee.

DE STRANDLOPER (Vereniging voor Na-

tuur- en Vogelbescherming Noordwijk),
jg.34,20O2nr.4

. DeVale Gier op C1ryrus.

. Kraanvogels in Hongarije.

. Falsterbo.

DE TAKKELING (Wer§roep Roofuogels

Nederland), jg. 10, 2002 nr. 3

. Broedgedrag van Wespendieven onderzocht

door temperatuurmeting in de nestkom.

In dit artikel ( 13 blz.) het verslag van een in Duits-

land uitgevoerd high-tech onderzoek naar het ge-

drag van Wespendieven tijdens het broeden aan

de hand van temperatuurmetingen in en buiten

het nest. DaaÍoe wordt een via een kabel met een

dataloggerverbonden sensor in het nest gePlaatst.

De onderzoekers concluderen onder meer dat hun

langdurige verstoringen tot urenlange afirezigheid

van de vogels kan leiden en waartoe dat weer kan

leiden. Ach, u leest het zelf maar. Mij gaat het alle-

maal te ver.
. Inwendige organen en maag-darmkanaal van

Wespendieven in vergelijking met vleesetende

roofuogels.
. Ruigpootuil geslagen door Havik in Drents bos'
. Waarschijnlijk geval van bigamie bij Sperwer in
de Zuidoost-Achterhoelc
. Braakballen vao Sperwers als schatkamer.
. NestbouwvanVisarenden in de Oostvaarders-

plassen in nazomer 2002: het begin van de koloni-

satie van Nederland?
. Onderzoeknaar Boomvalken in Zeelandin
1998-200.2.

Schatting 40-50 p. in 2001.

DE TRJNGIAAN (Vogelwer§roep Scha-

gen e.o.), jg. 25,2002 nr.4

. Inventarisatie Huize van Strijen.

. Verslag Big Day'tje 5 mei 2002.

. Veldwaarnemingen 15 april - 8 augustus 2002,

. Roodgesterde Blauwborst l8 aPril Zwanenwater.

DE TRINGIAAN (Vogelwerkgroep Scha-

gen e.o.), jg. 25,2002nr.5

. Vogelreis naar Riigen.

. ReiwerslagLesbos.

Tijdens hun verblijf op Rtigen in september/olto-

ber 2002 zagen de zeven deelnemers aan dit tripje
103 soorten.Wie echter flinkwil s«)ren moet naar

het Griekse eiland lesbos. In ha voorjaar van

2}O2zagenfrfiee vogelaars daar 167 soorten.

€T
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FIDECULA (Twentse Vogelwerkgroep), jg.

31,2002nr.3

In Fidecula worden regelmatig tests van kijkers en

telescopen besproken. In deze aflevering worden

de telescopen AIS 65 HD CTC 3Ox75 (beide van

Swarovski) en de KowaTSN-663 ED naast elkaar
gelegd.Verder wordt de kica-kijker Duovid
8+12x42 aan een grondige test onderworpen.

Aanrader indien de aanschafvan telescoop ofkij-
ker wordt overwogen.
. Twentse Wespendief bereik krasse leeftijd.
Terugmelding uit Ghana op 27 mei2002van een

op I augustus 1984 geringde Wespendief.
. Waarnemingen half juniseptember 2002,

Claim van onv. Steenarend 6 juli te Wierden, Bij-
eneter 16 iuni 15-20 or. Vriezenveen.

FIDECUI/, (Twentse Vogelwer§roep), jg.
31,2002nr.4
. Watervogeltellingen in ïwente in l99l t1m2002.
Overzicht van de resultaten van de midwintertel-
lingen.
. Nieuw record aantal Ilwogels?
tn 2002 zijn 50 territoria van de lJwogel vastge-

steld. Dit betekent een verbetering van het oude
record van 40 territoria uit 1995. Bolwerken vor-
men de omgevingvan de Dinkel en Twickel. Ook
van de Grote Gele Kwikstaart is het afgelopen jaar

het uit 1995 daterende aantal van 40 territoria met
vier verbeterd.
. ïwentse simultaantrektelling in 2002.

Enkele opvallende aantallen uit deze op 12 okto-
ber gehouden telling: Buizerd 103, Rode Wouw 3,

Sperwer 14, Grote Lijster 48.

FITIS (VocrrwrRKGRoEp Zurp-Knullrunn-
LAND), JG. 38,2002 Nn. 3

. Parnassia versus Westbroekplas: Najaarstrek op
twee plaatsen in Zuid-Kennemerland in 2001.

De waag oflandtrekkers zich aan de kust sterk la-
ten stuwen kan bevestigend worden beantwoord,
alhoewel de uitkomst niet voor alle soorten geldt.

Globaal zijn de uurgemiddelden op Parnassia (2fi)

m. van de kust) hoger dan op de Westbroekplas (7

km. van de kust), met name voor Vink, Sijs, Kneu,

Keep en Ringmus. Specifieke'poldersoortert' als

Kievit, Grauwe Gans,Watersnip en Goudplwier
scoren echter hoger op deWestbroekplas.
. Water- en roofoogels 2002.

Enkele aantallen van deze midwintertelling: Nijl-
gans 598, Smient 8.602, Kuifeend 3.084, Dodaars

210, Waterhoen 1.175, Meerkoet 9.342, Havik 15,

Buizerd 87. In totaal leverde de telling47.843wa-
tervogels en 156 roofrogels op.
. Broedvogelinventarisatie Caprera/Schapendui-

nen 2001.
. Vogelwaarnemingen in Zuid-IGnnemerland 20

mei- 15augustus2002.
lammergier4 juni onv. overvliegend Haarlem,

Dwergarend 9 juni ad. overvliegend Hoofddorp,
Breedbekstrandloper l0-l I augu-stus I bii Zuid-
pier, Zwartkopgors 9 juli I m. Spaarndam.

FITIS (Vogelwer§roep Zuid-Kennemer-
land), jg.38,2002nr.4

. Vogels op golfterrein De Houtrak
Op golfterrein De Houtrak (83 ha) zijn in 2002 5l
vogelsoorten vastgestel{ tezamen goed voor 308

territoria. De dichtheden worden vergeleken met
die van akkerland, polderbos en moeras. Een inte-
ressant artikel, met name voor de Amsterdamse

vogelaars, die regelmatig in het onderzochte ge-

bied komen. Wist u trouwens dat golfers ook een

soort van competitie kennen in de vorm van een

jaarlijkse Nationale Golf Course Birdwatching

Day? Misschien wordt het tijd voor een partijtje
onderling.
Zie ook het artikel'Nogmaals golfuanen en broed-

vogels' in Het Vogeljaar jg. 50, 2002 nr. 4.
. Broedgeval Pijlstaart in het Zuidervlak, Duin en

IGuidberg.
Het eerste broedgeval in Zuid-Kennemerland van

deze in Nederland zeldzame broedvogel.
. Boerenzwaluwenslaapplaats in Velserbroek in
najaar 2O02.

d
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HET VOGELIAAR (tijdschrift voor vogelstu-
die & vogelbescherming), jg .50,2002 nr. 4

. Broedt de Waterral tussen Galigaan?

ïbt nu toe werd aangenomen dat deWaterral in
Nederland uitsluitend broedde in laagveengebieden

met rietmoerassen. Tijdens inventarisaties door De
Kroon (dé Waterralkenner in Nederland) was de
soort eóter ook al in gebieden gelokaliseerd waar
naast Riet ook Galigaan groeide. In Botshol, zo is
uit dit onderzoek naar voren gekomen, zijn nu 4
nesten vastgesteld, gelegen tussen Galigaan.
. Broedvogelinventarisatie van l8@ ha akkerland.
Inventarisatie op Goeree-Overflakkee in 2001 met
in de top Gele Kwikstaart (91 territoria) verÍas-
send gevolgd door Kleine Karekiet (77 territoria).
Slechts 5 p. Patriis, terwijl Kwartel en Tureluur
ontbreken. Totaal 64 soorten.
. De Groenlandse lGlgans. Deel I van een artike-
lenreeks over geografische variatie bij ganzen. De
auteurgaatmet name in op de Groenlandse vorm

flmtirostrk enhet voorkomen in Nederland.
. Nogmaals golfbanen en broedvogels.

De auteur komt tot de conclusie dat een natuur-
wiendelijk ingerichte en beheerde golfbaan een

aanwinst is voor de natuur.

HET VOGELIAAR (tijdschrift voor vogelstu-
die en vogelbescherming), jg.50,2002 nr.5
. De oostelijke Grauwe Gans.

Deel 2 uit de artikelenreeks over geografische va-
riatie bij ganzen. De geografische variatie bij
Grauwe Ganzen is tamelijk gecompliceerd. In Eu-
ropa komt naast de nominaatvormAnser anser
azsernog een tweede (Anser anser rubirostrb) en
mogelijk derde geografische vorm voor (Anser

anser sybestris). Voor het West-Palearaisch gebied
schat men de populatie van de ooste$ke vorm ra-
brirostris op 200.000 ganzen. Volgens sommige
auteurs komen er ook nog intermediaire vormen
voor tussen de westelijke azser- en oostelijke ra-
brtrostri*vorm. Mede aan de hand van eigen

waarnemingen in ons land in de jaren zestig en
zeventig gaat Iro van den Bergh, auteur van dit
artikel, in op de geschetste problematiek en de sta-
tus van de oostelijke vorm in Nederland.
. Pleidooi voor inbreng akkerland bij ganzenop-
vangbeheer in noordelijke Deltagebied.

'DeVeldleeuwerik in de Bollenstreek bij Hillegom.
. De Rode Wouw, een Europese stand- en trekvogel.

MEERKOET (Natuurvereniging Wierha-
ven),2002 nr.3
. Het Schor bij Den Oever als hoogwatervlucht-
plaats.

Doorgaans verblijven er meer dan 40 soorten vo-
gels op deze locatie (i.c. eenden, steltlopers, meeu-
wen en sterns). Uit tellingen in de periode 1996-
2001 is gebleken dat in november het gemiddelde
aantal wadvogels met I1.200 ex. zijn top bereik.
. Ganzen en zwanen opWieringen en in deWie-
ringermeer, seizo en 200 I -2002.

SOVON-NIELIWS, jg. 15, 2002 nr. 3

' BMP 2001 in de ban van MKZ.
. Gwleugelde wouwen. Guus van Duin interview-
de Tineke Prins. Zij beheert de collectie van het
Z«ilogisch Museum in Amsterdam.
. Noodklokvoor de Duinpieper!
Gestage aóteruitgang van het aantal broedparen
in Nederland. In 1992 nog45 paar, nu maximaal
4. Vergrassing en vegetatiesuccessie zijn de belang-
rijkste oorzaken van de afrrame.

VLERK (Vogelwer§roep Arnhem e.o.), ig.
19,2002nr.3
. De Grauwe Gans, een successtor)r.

De opmarsvan de Grauwe Gansverloopt op de
Rijkewoerdse Plassen niet ongemerkt. Van I paar
in 1996 tot 20 paar rn2002.
. Resultaten slaapplaatstelling van de Scholelater
in2002.

' Ilwogels in het eerste kwartaal van 2002.
. Ontrrikkeling van de Roek in Midden-Gelder-
land in 1970-2fi)1.

d
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€DIn 1970 telde ha onderzoctrte gebied 5 kolonies

met totaal ca. 500 nesten. Tot en met begin jaren

tachtig komt het aantal kolonies niet boven de l0
om vervolgens toe te nemen tot meer dan 30. In
1998 telt h* gebied 36 kolonies met totaal ca

3.200 nesten. De laatste iaren is er sprake van een

achteruitgang tot net onder 30 kolonies.
. Doortrekvan het Smelleken over Elten in 1996-

2001.

De doortrekvindt met name plaats in de derde

week van oktober. De toptrekperiode (periode dat

meer dan 25% en minder dan 75% is gepasseerd)

bedraag gemiddeld I I dagen.
. Onderzoek naar Klapelaters op Zuidoost-Veluwe.

VOGELNIEII"ÍWS (Vogelbescherming Ne-
derland), jg. 15, 2002 nr. 5

Themanr. gewijd aan de wetlands in Nederland.

VOGELNIELIWS (Vogelbescherming Ne-
derland), jg. 15, 2002 nr. 6

. Duizenden vogelaars actualiseerden de broedvo-

gelatlas.

De inmiddels uitgekomen SOVON-broedvogelat-

las heeft in positieve zin al heel wat tongen losge-

maakt.In dit artikel een korte terugblik, getallen

en conclusies.
. Het is twee voor twaalfvoor de albatros.

Àbatrossen en grote stormvogelsoorten worden

in hun voortbestaan bedreigd door het zgr. long-
line fuhing. Bij deze vistechniekworden per schip

tientallen kilometerslange netten uitgezet voor-
zien van haken met aas. Een soortgelijk artikel
versóeen in Vogels, 2002 nr. 6.

VOGELS (Vogelbescherming Nederland),
2002nr.6
. Opzienbarende stijgers en dalers op de vogel-in-
dex.

Over de nieuwste SOVON-broedvogelatlas.
. Hoe een luchtreus verdrinkt.
. Albatrossen en longlining. Zie Vogelnieuws, jg.

15,2002 nr.6.

Natuur- en milieu-
tij dsch rifte n/be ri chte n

TUSSEN DUIN &DIJK (Provinciale Or-
ganisaties voor Flora en Fauna), jg.l, nr. 2

Ik kan dit didsdrift, waarin De Graspieper is op-
genomen, eenieder aanbevelen. Het blad is speci-

fiekgeriótop natuur en landsóap in Noord-

Holland. In deze aflevering naast artikelen over

vlinders in de West-Friese polders, orchideeën in
Hoofddorp en zandhagedissen in het Gooi' ook
aandacht voor vogels in het artikel'Succewol wei
devogelbeheer in de Mijzen'. Hierin worden de re-

sultaten van twintig jaar weidevogelinventarisaties

in een 670 ha groot veenweidegebied in samen-

hang met landbouwkundig beheer uit de doeken

gedaan.

Overigens ontvangen

. Amsterdams Milieu (Milieucentrum Amster-

dam), jg. 13,2002 nrs. 4 en 5
. Blaadje (IG.íNV afd. Amsterdxi, j9.22,2002 nr. 4

. Boomblad (Alterra), jrg. 14,2002 nrs.4 en 5

. De GroenbewusteAmsterdammer (IVN afd.

Amsterdam), j g . 22, winter 2002
. De Groene Zegge (IVN-Amstelveen), jg. l8' 2002

nrs,3 en 4
. Natuur en Milieu (Stióting Natuur en Milieu),
jg.26,2002 nrs. l0-12
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Inventarisatie van inventarisaties (2)

N
aar aanleiding van mijn oproep in De
Gierzwaluw,jg.40 (2002) nr.3, mocht ik

vijf reacties ontvangen met aanvullende gege-
vens over inventarisaties in de regio Groot-
Amsterdam.
Een van hen deed de suggestie eens bij 50-
VON te informeren. lets dat ik reeds tot twee-
maal toe heb gedaan, echter nog steeds zon-
der resultaat. Zij moeten toch over een
overzicht beschikken welke vrijwillige mede-
werker waar en wanneer een gebied inventa-
riseert. Wordt hopel'rjk vervolgd.

Philipp Derks wist een aantal inventarisaties van

de heer Walters te melden: Rembrandtpark (1992-

1997,2002), volkstuinenpark "Nut en Genoe-

gen", Sloterdijkermeer (1997, 2002) en waar-

schrlnlijk Erasmuspark. Zelf heeft Philipp tijdens

vroege ronden in 1 997 en 1 998 gegevens verza-

meld in het Eendrachtpark (Geuzenveld). Ook

heeft hr.1 gegevens over het voorkomen van de
Krooneend.

Dana Constandse inventariseerde het Vondelpark
alleen in 1997. Verder stak zij energie in broeden-

de Gierzwaluwen in Amstelveen in 1993 en broe-
dende Meerkoeten in Zuid en Amstelveen (nest-

kaartenproject), van 1 988 Vm heden. Tevens

inventarisatie van nestkasten (Koolmees, Ringmus).

David Tempelman leverde ook aanvullende ge-

gevens:

Broedvogels Vijfhoek 1 991 -1 994, 1 997-2000; Fred

Vogelenzang inventariseerde hier ook eind jaren '90;

Broedvogels Diemezeedijk 1 987/88-l 994 samen

met Rienk Geene en Rob van Westrienen;
Huiszwaluw: vanaf 1980 door Joop en Gerda An-
driese (Ouderkerk e.o.), Paul Tak (Badhoevedorp

e.o.) en anderen in Waterland; zie voor een volle-

dige lijst met namen het Huiszwaluwenartikel in

De Gierzwaluw, jg.40 (2002) 1: '13-20.

Iaarlijkse watervogeltelling in januari, gecoördi-

neerd door Frank Visbeen, met in 2000 een een-

malige telling binnen de ring A10;

Wetenschapscentrum Watergraafsmeer, Hannes-

gat (Oranjesluizen) en Frankendael door Willem

van der Waal.

Ben Daemen heeft de volgende inventarisaties

gedaan:

PTT-route A'dam Centrum - Waterland - A'dam-

Oost, van 1 983 Vm heden;

Broedvogels Gaasperpark, 1985-1 994;

Broedvogels Flevopark, van 2001 Vm heden.

Martin Melchers deed de suggestie onderscheid

te maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve in-

ventarisaties.

ln de jaren 1992-1995 dat hij bezig was met "Sijs-
jes en Drijfsijsjes" deed hij zelf kwalitatieÍ onder-
zoek in bijna alle stadsparken en recreatiegebieden.

Van 1999-2002 deed hr.1 een kwalitatieve inventari-

satie van de Diemerzeedijk en lJburg. Verder noemt
hij een waslijst aan parken, gebieden en gebiedjes

waar ooit is geihventariseerd. Of dit genoemde pe-

riode betreft, wordt eventueel nog bekeken.

Hij noemt het interessante idee leden een gebied

te laten adopteren, waarin ze meerjarig gaan in-

ventariseren; broedvogels zeggen immers meer

over ons gebied dan passnten.

Frank van Groen gaat, met de hulp van andere
\A&GA-leden, het gehele jaar rond vogels tellen

die zich op de Kinseldam in Waterland bevinden.

Genoemde personen wil ik hartelilk bedanken voor
hun bijdrage. Mochten andere leden het overzicht
nog completer kunnen maken, dan hoor ik dat
graag. Dit, in verband met de inventarisatiecursus,

het liefst binnen afzienbare termijn.

Ellen de Bruin

2e Wittenburgerdwarsstraat 46

1018 LP Amsterdam

020-6241123

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