
De Gle rzwaluw
VOGELWERKGROEP AMSÏERDAM

Eerste broedgeval van
Slechtvalk in Amsterdam

a

o Grote Gele Kwikstaart als
doortrekker e n wíntergast

SEPTEMBER 2OO3
] A A R G A N G 4í

.,\ ) .:



fuïO 0MSIAG: Mannetje Slechtvalk UNA-centrale, Hemweg AmsteÍdam, Ronald van Dijk



De Gierzwd uw
voGEr.wERKGrotr\ AMsTERDAM

lnhoud

Activiteiten Ediol Dekker & Jip Louwe Kooijnons 4

lnventariseren gaat door! Lin Tobok 5

Een belangrijke vergadering Ellen de Bruin 6

Oosterparkspecial Jip Louwe Kooijnons 7

Eerste broedgeval van

Slechtvalk in Amsterdam fuul J. Morcus I

De Grote Gele Kwikstaart als doortrekker en

wintergast in de regio Groot-Amsterdam

Ruud G.M. Altenburg €t Jon Hendrik von Oen 1 9

Waarnemingen januari - maart 2003 fuulJ. Morcus 30

0ntvangen literatuur Jon von Blonken 39

Ledenmutaties 47

Colofon 47



Activiteiten

Voor de \MíGA-excursies gelden de volgende Íegels (tenzij anders vermeld): Verzamelen op het Stadionplein tussen

de twee FEB0's; VeÍzamelen voor fietsexcursies bij Molen De Gooijer (Mauritskade/Funenkade); Vertrek om 8 uur pre-

cies; Zorg zelf voor eten, drinken en eventueel warme en/of regenkleding; Meld je vooraf aan bij Jip Louwe Kooij-

mans: 020-4223938, mgavleeuwen @chello.nl.

Voor de WGA-lezingen geldt: Nivonhuis, Poldeíweg g4b, Amst€Ídam-oost (vlakbij de Middenweg / tramlijn 9);

Aanvang: 20.00u tot ongeveer 22.00u (zaal open 1 9.30u); De toegang is gratis; Voor meer informatie over de lezin-

gen : Edial Dekkeí, 020-69331 40, edial.d@ l 2move.nl.

Di 14 oktober: VWGA-lezing
lezing door één of neerdere fotogrofen von onze Vogelwerkgroep

Deze avond tonen één of meeÍdeÍe fotografen van de Vogelwerkgroep Amsterdam hun werk. De invul-
ling van deze avond wordt te zijner tijd bekend gemaakt op het Amsterdams VogelNet. Fotografen die

werk willen tonen kunnen zich aanmelden bij Edial.

Zo 26 oktober: lJmuiden
outo/wondel-excursie

ln oktober stelt de Zuid-pier zelden teleur. Bovendien is het sluftertje ten zuiden van het Kennemermeer

een prima plek voor een ontmoeting met een fraaie franjepoot, een gek gorsje, een pikante pieper of
een leuke leeuwerik. Kortom: we laten ons verrassen.

Di 4 november: Zuidelijke Atlantische Oceaan
lezing door Wim von der Schot

Wim van der Schot is lid van onze vogelwerkgroep. Hij heeft een video samengesteld van een reis door

de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het eeÍste kwartier gaat over Vuurland en de daar voorkomende land-

vogels. Verder bevat de video opnamen van vrijwel alle soorten van de zuidelijke Atlantische Oceaan, in-

clusief veel albatÍossen, pinguïns en de endemische vogels van gei'soleerde eilanden als Ascension,

Tristan da Cunha, Gough en South Georgia. Enkele van de gefilmde soorten zijn zelden of nooit op vi-

deo vastgelegd, waaronder het Waterhoentje van Gough en het niet vliegende ralletje van het eiland

lnaccessable. De opnamen zijn van het afgelopen voorjaar (2003), gemaakt tUdens de Atlantic 0dyssey

zeereis tussen Vuurland, Antarctica en Ascension.

Di 25 november: Antarctica
lezing door Ed 0ppermon

Antarctica; letterlijk veÍtaald: "Zonder Beren', maar met te veel schoonheid om in éen reis te bevat-

ten. De mooiste landschappen wisselen elkaar aí de ene 'rjsberg nog mooier dan de andere. Zeevogels

in overvloed en alt'rjd de hoop op zeezoogdieren. Een reis naar de zuidpool is een doorlopend avon-

tuur. Vanavond beelden van een reis via Ushuaia, in de zuidpunt van Zuid Amerika richting het Ant-

arctisch Schiereiland en via South Georgia en de Falkland-eilanden weer terug naar Ushuaia, lB da-
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Fietsexcursie Woterlond 29 juni 2OO3

gen varen samengevat in twee uur! onderweg komen we naast de fraaie landschappen en honderden
ijsbergen ook verschillende soorten zeevogels tegen, waarbij de albatrossen toch wel tot ieders ver
beelding spreken. En natuurlijk zullen de pinguïns niet worden overgeslagen. Kortom: een uitstekende
mogelijkheid om, in ieder geval in gedachten, mee te dwalen naar deze prachtige uithoek van de

wereld.

Zo 1 4 december: Zuidwest-Friesland
outo-excursie

Ganzen en andere wintervogels.

lnventariseren gaat door!
Ma 10 november lnformotieovond

\ /Íftien nieuwe inventariseerders heeft de eerste cursus'Broedvogels lnventariseren'opgeleverd.
V Vijftien mensen die volgens de methodiek van de landelijke onderzoeksorganisatie S0V0N kun-

nen vaststellen welke vogels broeden in de regio.

Dat is mooi. Maar het is uiteraard pas een begin. Onze werkgroep kent opvallend veel goede voge-
laars die met elkaar een respectabele hoeveelheid veldwerk verrichten. Maar langdurige monitoring
volgens de uniforme S0VON-methode zouden we nog vaker kunnen toepassen in nog meer gebie-

den.

ldeeën zijn er genoeg:woonwijken en stukjes havengebied, de historische grachtengordel met zijn
besloten bouwblokken en het splinternieuwe lJburg, waar ook de natuur nog volop in beweging is.

En niet te vergeten: de parken. Dat kan solo gebeuren, of in groepjes die het werk verdelen en onder-
ling de hiaten in kennis compenseren. We willen dit graag met elkaar afstemmen.0p de informatie-
avond zetten we plannen en animo om in een actieplan voor het volgende broedseizoen. We reke-
nen op alle cursisten van het afgelopen jaar. Maar we hopen ook op andere ervaren
inventariseerders en hun ervaring en ideeën. En verder zijn alle nieuwsgierige leden welkom die wil-
len weten wat inventariseren inhoudt, hoe leuk het kan zijn en welke mogelijkheden erzijn om het
te leren.

Maandag 10 november, 20.00 uur Nivonhuis, Polderweg 94b, Amsterdam-0ost.0pgeven bij mij
wordt op prijs gesteld, zodat we onze plannen vast een beetje kunnen afstemmen op de realiteit.

Lin Tabak, Cruquiusweg tl5, 1019 AG Amsterdam, 020-4683765, lin@ision.nl
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Een belangrijke vergadering
Ellen de Bruin

flp vrijdagavond 28 maart 2003 waren 20 leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering. Min-

L/stens twee andere leden hadden ook willen komen;de één kwam een avond te vroeg, de ander viel

op de bank in slaap. Van 16 leden werd een afmelding ontvangen. Ellen de Bruin zat de vergadering

voor, Ricardo van Dijk notuleerde.

De vergadering start met de mededelingen dat de cursus Vogels lnventariseren is gestart met 1 5 deel-

nemers en dat Jan van Blanken vanafditjaar de fenologielijsten gaat verwerken.

Het meest belangrijke agendapunt wordt gevormd door het voorstel tot onderzoek naar de hereniging

van de Vogelwerkgroep Amsterdam met de KNNV afd. Amsterdam. Alle leden hebben dit voorstel ont-
vangen bij de uitnodiging voor dejaarvergadering. De aanleiding tot dit voorstel wordt gevormd door

het feit dat het huidíge qebrek aan tijd en menskracht in het bestuur ervoor zorgen dat een aantal ta-
ken blijft liggen. Teveel taken liggen bij één persoon, met name de secretaris.Ook ontbreekt nog steeds

een voorzitter. Daarnaast heeft de KNNV afdeling Amsterdam de WGA het verzoek gedaan om terug

te keren bij de KNNV.

Voorafgaande aan deze vergadering onNing het secretariaat een aantal schriftelijke reacties op het

herenigingvoorstel. Via een rondvraag krijgt iedere aanwezige de mogelijkheid zijnlhaar mening te ge-

ven over het voorstel. Alhoewel de reacties wisselend zijn, komen een aantal argumenten vaak terug.

0pvallend is het belang dat toegekend wordt aan het kwartaalblad De Aíerzwoluw. Klaarblijkelijk is dit
het bindende element van de vereniging. Bijna alles mag veranderen, als het blad maar blijft bestaan in

zijn huidige vorm. Verder zijn onafhankelijkheid, cultuurverschil en eigen identiteit belangrijke items.

Tijdens de discussie wordt regelmatig genoemd dat de bestuurlijke problemen niet opgelost worden

door een hereniging met de KNNV: functies als voorzitter (coördinatie) en secretaris (ledenadministra-

tie) blijven bestaan. Ook als werkgroep van de KNNVzijn er actieve leden nodig.

Er wordt reeds samengewerkt met de KNNV Amsterdam. Het is de moeite waard te onderzoeken op

welke gebieden dat beter en/of meer kan. Natuurbescherming kan betere kansen krijgen door publica-

ties in'Natura', het landelijke blad van de KNNV. Verschillende meningen bestaan over het sterker

staan t.a.v. natuur- en vogelbeschermingszaken. Enerzijds is de KNNV landelijk een bekende naam en

kan zijzo voor meer invloed zorgen, anderzijds komt een protest van twee verenigingen sterker over

dan van één. Maar dat betekent nog niet dat er niet samengewerkt kan worden op dit punt. Binnen de

huidige organisaties kun je immers ook elkaars disciplines aanspreken.

Uit zowel de mondelinge als schriftelijke reacties wordt duidelijk dat het merendeel van de leden niet

vóór een hereniging met de KNNVAmsterdam is, en onderzoek daarnaar dus ook geen optie is.

De voorkeur gaat uit naar een interne oplossing: binnen de WGA aparte sub-werkgroepen formeren

voor de verschillende activiteiten van de Vogelwerkgroep. Als voorbeeld worden de subgroepen 'excur-

sies' en 'vogelbescherming' genoemd. ledere sub-werkgroep heeft een coördinator. Voor de desbetref-
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fende onderwerpen kunnen deze aanspreekpunten direct benaderd worden, zonder dat het bestuur

belast wordt. Een dergelijke structuur zal voor de leden meer duidelijkheid geven over de taakverdeling

en activiteiten binnen de WGA

Ter plekke wordt een onderzoekscommissie ingesteld. Deze gaat een nieuwe organisatiestructuur van

de WGA opzetten, welke ervoor zorgt dat de werkdruk van het bestuur afneemt.

ln deze commissie nemen Rob Baart Edial Dekker, Ricardo van Dijk en Bette de Jonge plaats'

Namens het bestuur neemt Hanna Hirsch deel aan deze commissie'

De opdracht voor de onderzoekscommissie is drieledig en luidt:

Het onderzoeken van een nieuwe oÍganisatiestructuur van de VWGA;

Het meedenken over de manieren waarop we een nieuwe voorzitter gaan zoeken;

Het formuleren van de manier waarop en op welk gebied de WGA met de KNNV Amsterdam wil

samenwerken.

DooÍdat alle aanwezigen creatief en kritisch meedachten, kon dit daadkrachtige besluit genomen wor-

den. Hopelijk leidt het onderzoek, dat inmiddels is gestart, tot een levendige vereniging met veel actie-

ve leden.0p de bank in slaap vallen is er niet meer bij!

Noschrift:
ïen tijde van het uitkomen van deze Gierzwaluw neemt Jip Louwe Kooijmans.als int€rim-voorzitter plaats in het

bestuur. ln de eerswolgende ALV zal hij zich verkiesbaar stellen als vooízitter. VooÍ de excursies en kascommissie

worden andere leden gezocht.

Oosterpa rkspecia I

I n juni 2003 verscheen de 'Gierzwaluwspecial' Broedvogels

I wn het }osterpork in de 20e eeuw. Jip Louwe Kooijmans be-

schrijft hierin de ontwikkelingen op broedvogelgebied van het

0osterpark in de 2Oe eeuq aan de hand van inventaÍisaties,

soortenlijsten, dagboekaantekeningen van vogelaars en tal van

artikelen die sinds 1895 over het park zijn verschenen.

U kunt nu extra nummers van deze speciale uitgave bestellen.

De oplage is beperkt dus wees er snel bij!

De prijs is € 1000 incl. verze ndkosten. Buitenland: € 12,50. U

ontvangt het blad na overmaking van het bedrag op giroreke-

ningnummer 5395861 t.n.v. EÀH. de Bruin te Amsterdam o.v.v.

'0oster pa rk-specia l'.

LET 0P: bij overmaking vanaf bankrekening of via Girotel:

vermeld duidelijk het adres!!!

Broedvogels van
het 0osterpatk
,n dc 20 .!!w
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Eerste broedgevalvan Slechtvalk in Amsterdam
Paul J. Marcus

\laaraanleidingvanberichtenoverhetgroteaantal overwinterendeSlechtvalken Fotaperegrinus
! Ï in de werkgebieden van deVogelwerkgroepen Amsterdam en Zuid-Kennemerland en aanpalende
gebieden. besloot de Werkgroep Slechtvalk Nederland en medewerkers van de energieproducent Reli-

ant tot plaatsing van nestkasten op de electriciteitscentÍales te Diemen en aan de Hemweg, WestpooÍt

Amsterdam in 2002. Ïijdens verkennende bezoeken aan de centrales waren daar al overwinterende

Slechtvalken gezien en in 2001 werd in Diemen overzomerd.

Dagboekfragment24-5-2(fr2:Slechtvolk - Westelijke pijp, N?-hoek 11.15u.-11.35u. I ex. od.(?)t.p. in
kost fuepstrepen onder rooster.

0p 19 maart 2002 werd de kast aan de Hemweg geplaatst. Daartoe werd uit de Íing van lampen een

lamp op 2/3 van de hoogte van de pijp verwijderd. ln de aldus ontstane opening is een grote kast aan-
gebracht in de ruimte tussen de binnen- en de buitenmantel van de schoorsteen van de gascentrale.

0nno Wildschut, medewerker van Reliant, zag op 10 mei 2002 een exemplaar bij de kast. Nadat dit in

kleine kring bekend was gemaakt op 23 mei 2002, ben ik de dag daarna meteen naaÍ de centrale ge-
gaan en zag daar een subadult wijfje in de kastopening zitten. ln de daarop volgende periode werd deze

vogel regelmatig op diverse plaatsen op het centralecomplex gezien.

l3-6-2002: Slechtvolk - 1 w'tjfje tweede kolenderjoor t.p. op rooster voor kost. Drooide 3x. Doorbij
zicht op dístole helft torsi. AEEN RING GEZIEN. Kleed: Kop bruinzworte kruin, boordlobben, oorstreek

Het monnetje zit
tijdens een nest-

controle net buiten

de kost
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0nderkont oorstreek wit met bruine vegen. Keel wit.0og donker, gele oogrond. Aele woshuid, zworte

snovel. Bovendelen: mengeling von bruine en grijze veren op montel, rug, stuit, bovenvleugel.Staort

grijsbruin, gebondeerd, tertiols bruin; bovendelen schubbig. Onderdelen: borst met overlongse, donker-

bruine strepen, flonken dicht bruin gebondeerd, evenols buikTorcí en tenen geel, nagels zworL

2O-9-2002i ...Bij wijfje wederom goed zicht op de torsi: geen ringen...

Het betroi blijke ns mijn waarnemingen van 13 juni en 20 september, een ongeringd tweede kalen-

derjaar wijfje. Ze was herkenbaar aan een sterke bruine zweem op het kleed, hoewel de onderdelen al

gebandeerd en nlet meer gestreept waren. De krop was nog sterk gestippeld. De valk kon in de naaste

omgeving goed aan voedsel komen: een grote concentratie duiven foerageert en pleistert dagelijks op

en rond de soja-terminal van Cargill op nog geen kilometer afstand van de centrale, en aan de andere

kant bevindt zich een grote concentratie meeuwen op het terrein van de afvalverwerker lcova. Daar-

naast heeft ook de directe omgeving van de centrale een grote populatie pÍooisoorten.

I ntraspecifieke interacties
1 6-9-2002: S/ech tvolk - Centrole Hemweg 14.30u.-.45u. 1 wiifie subod. en I monnetie od. t.p., of en toe

rondvliegend tussen en rond de pijpen. Wijfje even neer in kost. Uiteindelijk monnetje neer op noorde-

lijke henelwoterofuoerpijp (hwo-pijp) von westelijke schoorsteen en wijfje op hwo-zuid.

monnetje: kleiner, grijzere bovendelen, wittere onderdelen en meer controsterende griize stuit don

wijfie. wijfje: donkerdeí bruiner en groter.

ln het najaar werd het spannend, toen op 1 6 september een adult mannetje verscheen, dat het ge-

zelschap van het wijfie leek te zoeken. De vogels waren aanvankelijk erg onrustig en vlogen elkaar na

boven en rond het centraleterrein. Er werden woeste vluchten met spectaculaire wendingen in de

lucht en griezelige ramkoersvluchten uitgevoerd.

7- 10-2002: s/echtvolk - ... 19.25u. Sloterdijkerweg thv. A10 en Belostingkontoor 2 ex. elkoor ochterno

zittend noor W. Hord roepend:" tsuuk-tsuuk-tsuuk', ofgewisseld met gooi-ochtig, hees: "wèèh-wèèh-

wèèhi Leken von gelijke grootte.

ln de avond van 7 oktober 2002 hoorde ik om 19.25u. (zon onder 19.04u.) boven het gebouw van de

Belastingdienst (Spaarnwouderweg/Sloterdijkerweg) boven mijn hoofd een hard klapperend geluid

'tsuuk-tsuuk-tsuuk', dat wel wat weg had van het geluid dat een door de wind bewogen koord maakt

tegen een vlaggemast. Daar tussendoor een hees'weh-weh-wehi Boven me zag ik twee Slechwalken

van ogenxhijnlijk gelijke grootte elkaar westwaarts najagend in de schemering. Het tokkende geluid

was mij al bekend van eerdere waarnemingen in Spaarnwoude en van de Barbarijse Valk op Lanzarote.

Het wordt, voor zover bekend, alleen gebruikt bij intraspecifieke, agressieve interacties: er wordt mee

aangegeven dat zich een indrlnger bevindt in het territorium. Het begint, zoals ik aan de Ringweg in

Spaarnwoude waarnam, met een langzaam 'klie-ïsjak', dat versnelt tot het zojuist beschreven getok

Als de indringer daardoor niet wordt geïntimideerd, volgt een luchtgevecht, waarbij een van de vogels -
doorgaans de indringer - verjaagd wordt.

lk denk dat het deze keer anders is gegaan, hoewel daarvoor geen honderd procent bewijs is: de in-

dringer heeft de territoriumhouder verdreven en zich meester gemaakt van de kast aan de Hemweg.

Want in februari 2003 bleek het wijÍe ineens geringdl
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Het was een buitenkansje, dat de valken in de winter 2002-03 de gewoonte ontwikkelden prooien te

kroppen op het UNA-vignet op de zuidwest-gevel van het oosteluke centralegebouw aan de Nieuwe

Hemweg. De vogels zijn, als ze op het re liëf zitte n, van dichtbij goed te bekijken. ïrjdens een waarne-

mingssessie aldaar op 21 februari 2003 fotografeerden Ronald van Dijk en Ruud Altenburg het wijfje.
Zo kon worden vastgesteld dat het wijf,e ringen droeg, in tegenstelling tot wat tot eind september

2002 regelmatig was gezien. De valk droeg een witte kleuning om de linker tarsus met in zwart code

DN. Deze vogel is geringd op een leeftijd van naar schatting 24 dagen op 3 mei 2001 te Drogenbos,

Brussel, België, waar ze in een kast aan de elektriciteitscentrale is uitgebroed (med. Guy Robbrecht,

via P. van Geneijgen, 24-2-2003, in lit.).

Dit was dus een andere valk dan het ongeringde wijf,e, dat vóór oktober 2002 de kast had gebruikt.

De twee valken waren van gelijk geslacht, en dezelfde leeftijd en ze behoorden tot dezelfde popula-

tie. De individuele variatie in het kleed is daarbij vrij klein en een verandeÍing in het kleed kan ge-

makkelijk worden toegeschreven aan rui van de lichaamsveren. ln hoeverre dergelijke aflossingen

eerder zijn gedocumenteerd, is mij niet bekend.

Hoe kan het gebeuren, dat deze verwisseling zo laat ontdekt werd? lk heb in de zomer van 2002 slechts

tweemaal de kans gehad de tarsi van het wijfje goed te bekijken met mijn Kowa Proximar TSN-3 Fluori-

te-telescoop. Doorgaans was niets van de tarsi te zien. De tarsi van het mannetje kon ik nooit goed be-

kijken, voordat ik met de nestcontroleurs de pijp in ging.

Er is nog eenmaal intraspecifieke agressie waargenomen: op 15-04-2003 verjoeg het mannetje een

vreemd mannetje op doortrek uit het gebied: Centrole Hemweg 12.45u. monnetje od. voltvreemd
tweede kolenderjoor monnetje oon bij de oostelijke schoorteen. Beide ye rvolgens in woate vlucht noor
Z-20. Ad. monnetje keertvevolgens olleen terug noor oostelijke xhoorsteen.

Peter van Geneijgen deed een macabere vondst tussen de prooiresten die hij uit de kast verzameld had

op 6 mei 2003: een geplukte staartpen van een juveniel wijfje Slechtval( alsmede een aantal dekveren.

Het kan gebeuren dat territoriale conflicten eindigen met de dood van een van beide vogels en dat het

slachtoffer vervolgens wordt opgepeuzeld (Ratcliffe, 1 980/2000).

I nterspecifieke interacties
28-3-2003: Visorend - Centrole Hemweg, Nieuwe Hemweg 16.18u. 1 ex.verm.v. od., metvis loog N0
tussen de twee ce, troles door Werd oongevollen door het v. Slechtvolk

De valken hebben het geregeld aan de stok met gevederde buren en passanten, die niet direct op

het menu staan. Het heeft meer te maken met verjaaggedrag of pesten. Zulke agressieve interacties

zijn waargenomen tussen de Slechtvalken en Aalscholver Pholocrocoroxcoröo(3x), Blauwe Reiger

Ardeocinereo(1x),Visarend fondionholioetus(1x),Buizerd Buteobuteo(4x),Sperwer Accipiternisus
(1x),Torenvalk Folcotinnunculus (2x), Zilvermeeuw Lousorgentotus(5x), Kleine Mantelmeeuw lorus
groelssrï(3x op dezelfde dag!) en Zwarte Kraai Corvuscorone (>tx).

Een Torenvalk werd door het wijfje verjaagd toen hij op de plank voor de kast ging zitten, waar zU op

dat moment in zat. Buizerds worden meestal aangevallen als ze zich boven of nabij het centraleterrein

bevinden. Ze worden door het luid roepende wijfje en soms door beide valken tegelijk uit de nabijheid

van de kast gemept. Daarbij stoten de valken herhaaldelijk op de passanten. Een Visarend met prooi

werd ook op deze wijze onthaald op 28 maart 2003. Een maand later werd een andere Visarend, vlie-
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gend boven de Petroleumhavenweg, ongemoeid gelaten.

Het is in principe mogelijk dat de grote vogels waar de valken bij dergelijke conflicten op stoten, dode-
lijk verwond worden. Ze kunnen dan op het menu van de Slechtvalken terecht komen (Ratcliffe,

1980/2000). Dat is ongetwijfeld ook gebeurd met een Aalscholver in Buggenum, Limburg (%n Geneij-

Qen 2002). De nieuwste aanwinst in het lijstjevan agressiefbejegende passanten isde Wespendief
ftrnis opivorus, díe op 18-07-2003 door het wijfje uitgeleide werd gedaan.

ln de genoemde situaties waren de valken de agressor. Het kwam echter ook voor dat het wijfje
Slechtvalk door een Torenvalk werd aangevallen; ze broeden bij elkaar in de buurt. De situatie werd
precair voor de Torenvalk, toen het wijfle Slechwalk de achtervolging inzette. Een wijfje Sperwer viel
op 24 maart 2003 het wijfje Slechwalk langdurig aan boven de Nieuwe Hemweg.

Verder worden de valken geregeld aangevallen door 2 tot 4 Scholeksters Hoematopusostrolegusof
door enkele Kieviten l/onel/us vonellus, als ze laag boven het tenein rond de Van Riebeeckhaven vlie-
gen, waar deze steltlopers broeden.

Voedsel
24-4-2003: l9.30u.monnetievongtzangvogeltjetetgroottevonGrospieperbovenhetcentroleter-
rein. Hij b'tjt de prooi dood en goot met de prooi in de snovel op het rcoster voot de kost zitten.Vervol-
gens neemt het wijfie de prooi met de snovel over en vliegt ermee rond. Monnetje de kost in. wijíje
plukt de prooi bovenop de westelijke schoorsteen en goot om 19.34u. met de prooi in de snovel de kost
in. Het monnetje zit don olweer op het rooster.

Regelmatig zijn waarnemingen gedaan van jachtvluchten op met name duiven, meest Stadsduiven, en

soms op andere soorten zoals de Kokmeeuw Het was niet eenvoudig om van een geslaagde vangpo-
ging getuige te zijn. lk deed van 24 mei 2002 tot en met 24 mei 2OO3 44 waarnemingen van een van
de vogels met een prooi. Ze waren vaak ondetermineerbaar, maar in enkele gevallen was het tamelijk
duidelijk om wat voor prooi het moest gaan. Grijs met witte beesten konden Stadsduiven of meeuwen
zijn, geheel grijze vogels moesten Holenduiven zijn, die niet zeld zaam zijn in de omgeving.

31-3-2003: Centrole Hemweg 10.35u. westelijke schoorsteen monnetje ter plootse met prooi. Prooi
zeer groot. Het leekwel een copulotie.Weugel von prooi von polstot puntongeveer net zo tong ols de
Slechtvolk minus de kop. Lichte ondervleugel met donkergrijsbruine punt. Boven grijsbruin. Gezien
formoot en tekening: eente winterfeente zomer Stormmeeuw.

Vanafde grond waargenomen prooien die konden worden gedetermineerd

Kokmeeuw Lorusridibundus 4x

Stormmeeuw Lorusconus 1x

Stadsduif Columbo livio formo domestico l3x
Holenduif Co/umo oenos 3x
TurkseTortel Streptopeliodecoocto lx
Zangvogel ongedetermineerd 3x

Eenmaal,opBnov.2002iseen'zeergrote.donkereprooi"gezien: CentroleHemwegg.30u.w'tjfjeopgolf-
ploten schoosteen etend, nadien, om 9.40u. met de zeer grote, donkere prooi rondvliegend en neer op het
rooster, veyolgens de kost in. Ze kwom er weer uit zonder prooi. 0p rooster snovel reinigend tegen de rond.
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Het is verleidelijk hierbij te denken aan het juveniele wijfje Slechwalk, waarvan Peter van Geneijgen 'een

staartpen en verdacht veel dekveertjes" (Van Geneijgen in litt.) aantrof tussen de prooiresten, die hij op

6 mei 2003 meenam uit de kast. Datjuveniele wijfje was dus van bouwjaar 2002.

Naast enkele ongedetermineerde veren (Van Geneijgen in lit. 2003) kon de volgende lijst van prooi-
resten worden vastgesteld:

SlechWalk Folco peregrinus lx (wijfje juv. kleed)

Waterral Rollusoquoticus lx
KievitVonellusvonellus lx
Houtsnip Scolopoxrusticolo 2x

Watersnip Gollinogo gollinogo 1x

Kokmeeuw Lorusridibundus 3x

Yisdief Sterno hirundo 2x

Houtduif Columbo polumbus 1x

Postduif / Stadsd uiÍ Columba livio tlx
Sierduifje Columbo sp. 3x

TurkseTortelStreptopeliodecoocto 2x

Gierzwaluw Apusopus 2x

Graspieper Anthus protensis tx
Merel Turdus merulo 'lx

Kramsvogel Turduspiloris lx
Koperwiek Turdus iliocus lx
Zanglijster ïurdusphilomelos 1x

Rietzanger Acrocepholussp. 1x

Spreeuw Sturnusvulgoris 5x

Donkere zangvogel lx

De in deze prooilijst opgenomen vogels, alsmede de prooien die vanaf de grond werden waargeno-
men, zijn alle ruimschoots voorhanden binnen een radius van <1 km van de broedplaats. Er zijn geen

prooien gezien die bijvoorbeeld met zekerheid uit het poldergebied ten noorden van het Noordzee-
kanaal komen. Alleen de Watenal en de Watersnip heb ik zelf nooit op deze plaats gezien, maar het
zijn wel gewone doortrekkers over de hele stad. De frequentie van deze prooien is in beide gevallen

slechts één keer.

Waar wordt gejaagd? Voor de ei- en nestjongenfase, was ik er geregeld getuige van dat beide vogels
geheel uit zícht verdwenen.Vaak in de richting van de soja-terminal van Cargill om duiven te pak-

ken, of de afvalverwerker lcova voor de meeuwen. De vogels kwamen daar dan ook geregeld van-
daan met een prooi in de klauwen.0p 3 april 2003 zagen Ronald van Dijk en ik dat het mannetje
vanaf het nest de rookpluim van de oostelijke schoorsteen in vloog. Daar verdween hij geheel uit
beeld. Ronald vond even later de voqel terug, die op grote hoogte uit de rookpluim vloog naar N-N0.
Hij had de rookpluim als lift gebruikt. De veronderstelling dat de valken hun prooien voornamelijk uit
de 0ostzanerpolder zouden halen. wordt door de prooilijsten noch bevestigd noch ontkend. Bij een ge-

regeld bezoek aan de veenpolders zou bijvoorbeeld Wintertaling op de prooilijst kunnen figureren. Zo

heb ik in de winter van 2001-02 een wijfje Slechtvalk met een Wintertaling vanuit de 0sdorper
Binnenpolder de stad in zien vliegen. Andere eenden zijn waarschijnlijk te zwaar om over grote afstan-
den te worden vervoerd. Een langdurige onzichtbaarheid van de valken moet niet te snel worden toe-
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geschreven aan werkelijke afwezigheid. De vogels kunnen zich op zeer veel plaatsen in het centrale-

complex verschuilen, met name in de kast kunnen alle Slechtvalken zitten zonder zichtbaar te zijn.Ook

als de valken hoog rondvliegen, kunnen ze onzichtbaar zijn.

Daar de kast niet was schoongemaakt voor de aanvang van het broedseizoen, lagen er nog allerhande

prooien uit de najaars- en winterperiode, toen de vogels de kast nog gebruikten als provisiekamer. ln

de loop van de winter werd de kast daar niet meer voor gebruikt, maar werden allerlei plekken op en

rond de centÍale als pluk- en bewaarplaats gebruikt. Vanaf december was het UNA-reliëf (een groot

logo van de vroegere energieproducent UNA) aan de gevel van de oostelijke centrale aan de Nieuwe

Hemweg in trek bij de valken. Ze konden daar in redelijke beschutting voor de noordoostenwind en

lekker in het winterzonnetje gezeten, rustig hun prooien plukken en nuttigen. Het was op die plek ook

niet moeilijk om de prooien te determineÍen en het was op die plaats, dat de witte kleurring van het

wijfje ontdekt en afgelezen werd.

ln de periode van de eifase bleef het UNA-logo een belangrijke plek om voedsel te bewaren. ln de nest-

jongenÍase werden ook andere plaatsen gebruikt, zoals de witte tanks aan de Van Riebeeckhavenweg

en de stellage aan het westelijke centralegebouw. Als een prooi niet direct werd genuttigd, deponeerde

de valk (meestal het wijfje) deze op de beoogde bewaarplaats.

21-5-2003: ll.40u.wijfjepoktStodsduifbovendeVonRiebeeckhoven.Vliegtmetdenogkldpwiekende

duif in de klouwen loog noor NW, over de kodevon de Centrole Hemweg. Ze wordt beloogd door twee

Zworte Krooien, opeens komt het monnetje uit de luchtvollen; hij stoot op de krooien, die directverdwii-

nen. Het wijfje verdwijnt met de duif ochter de tonks oon deVon Riebeeckhaven'

Ze pakte de duif eenvoudig beet en vloog met de spartelende prooi naar de witte opslagtanks bij de

Van Riebeeckhavenweg. Als de Zwarte Kraaien haar van de prooi willen ontdoen, komt plotseling het

mannetje als uit het niets op de kraaien duiken. De valken verdwijnen met de prooi tussen de op-

slagtanks. Na enkele minuten komen beide, zonder prooi weer tevoorschijn. Ze vliegen enige tijd bo-

ven de tanks rond en gaan naar de plank voor de kast. Als het mannetje daaí gaat zitten, wordt hij

weggejaagd door het wijfje. Als hij naar de tanks vliegt, achtervolgt het wijfje hem opnieuw. Dan

hangen beide vogels weer boven de tanks.

lk dacht aanvankelijk dat het wijfje de prooi op deze plek was kwijtgeraakt. Nu denk ik dat ze de

prooi hier verstopt heeft voor later gebruik en zich ervan wil vergewissen dat niet andere vogels er-

Mon en vrouw Slechtvolk op het logo

von de Hemce ntrole. Het wouwtie eet

o/s eerste vo, ee n geslogen Stodsduif,

pos doorno is het monnetje oon de

beurt.
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mee vandoor gaan.0p 23 mei zag ik namelijk wederom het wijÍe met een prooi íondvliegen. Ze ging

ermee naar de kast. De jongen gaven niet thuis. Het wijfie vloog af met de prooi en dumpte die op

de stellage aan de noordkant van het westel'rjke centralegebouw. Ze vloog er steeds naar terug, ging

er bij zitten, vloog weer rond, ging naar de kast. Het mannetje kwam erbij, ging zitten, wijfje weer

weg. Het lijkt erop dat ze met dit gedrag andere vogels, zoals de Zwarte Kraaien, Kauwen en Eksters,

die hier volop aanwezig zijn, duidelijk wil maken dat ze maar beter uit de buurt kunnen blijven, want
ze kan in een oogwenk de afstand tussen de kast en de prooivoorraad overbruggen.

ln het algemeen draaien vangpogingen op niets uit. Meestal probeert de valk in rechte vlucht de

prooi in te halen en te pakken. Soms geeft ze de beoogde prooi een tik. ln veel gevallen laat het
slachtoffer zich recht naar beneden vallen buiten het bereik van de valk. Ook gezamenl'rjke jacht-

vluchten zijn waargenomen. De ene valk achtervolgt de prooi, terwr.l-l de andere het de pas probeert

af te sn'tjden. lk heb deze pogingen totnogtoe nimmer zien gelukken. Maar wellicht hebben ze meer

geluk als ik niet kijk.

De dagelijkse gang van zaken
6-6-2002: Slechtvolk - Centrole Hemweg N.zijde, 1 ex 2.kj. t.p. in venster net onder de top von de

oostelijke pijp om 11.Nu.

1 8-9-2002: Slechtvolk - Centrole Henweg 10.45u. I u 2.kj. op O.hwo-pip t.p.; 1 5.35u. 1 ex. rondvlie-
gend Vlothovenweg. 1 5.45u. 1 m. od. op N. hwo-pijp. 1 5.50u. m. noor N.

lk bezocht van 24 mei 20f,2 tot en met juni 2003 de centrale ruim 250 keer. Een bezoek duurde. afhan-
kelijk van weer en beschikbare tijd van 30 minuten tot meer dan 4 uur. Bij goed weer stond ik hetzij

aan de Van Riebeeckhavenweg of aan de toegangsweg tot de centrale, hetzij aan de Nieuwe Hemweg,

afhankelijk van de plek waar de valken te zien dan wel te verwachten waren. Als het regende, was de

zaak nog redelijk te overzlen van onder het viaduct van de A10 ter hoogte van de Petroleumhavenweg.

Een wijfje De eerste maanden (24 me i- 1 4 septembed werd nauwelijks activiteit waargenomen bij de

overzomerende Slechtvalk. Meestal zat de valk in of voor de kast (44x). Een enkele maal zat ze op een

Het vrouwtje produ-

ceerde een legsel

von drie eieren

s

ö
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alternatieve zitplaats ( 10x), zoals een venster onder de top van de andere schoorsteen van de centra-
le, of de regenpijpen van de westelijke schoorsteen. De keus voor een zitplaats hing af van windrich-
ting, neerslag en zon/schaduw. Een keer of vijf vloog ze rond. Slechts eenmaal zagikhaar een Stads-
duif achtervolgen. 0p 23 juli viel ze een Aalscholver aan. B'rj vier bezoeken was ze onvindbaar.

Een poor Vanaf het moment dat het mannetje arriveerde, op l6 september, werden aanmerkelijk
meer activiteiten ontplooid. Al op de eerste dag vlogen de voge ls herhaaldelijk rond. Sedertdien werd
actiever gejaagd en de vogels zaten ook elkaar na. Daarbij ging het heftig toe. Het wijfje liet zich op
I9 september in volle vaart uit de lucht vallen, knalde vervolgens met haar uitgestrekte poten tegen
de betonnen buitenmantel van de westelijke schoorsteen, rende drie meter recht naar boven en nam
plaats op de regenwaterpijp bij de top. ln de periode die volgde werd de kast intensief gebruikt als be-
waarplaats voor prooien. Dat werd tot 15 november waargenomen. Verse prooien werden naar de kast
gebracht of ze werden uit de kast gehaald om te worden opgegeten. ln de loop van najaar en winter
(16 september tot en met 31 januari) werden de vogels 53 keer in ofvoor de kast gezien en 54 keeÍ op
een alternatieve plek. Vanaf 9 december was dat vaak het rode UNA-reliëf op de gevel van de ooste-
lijke centrale aan de Nieuwe Hemweg. Ook nu was de zitplaatskeus afhankelijk van de windrichting en
de neerslag. ln toenemende mate werd het UNA-vignet gebruikt als pluk- en kropplaats van prooien.

De valken vlogen geregeld rond, somsjagend en ook wel met prooi. ln totaal werd in deze periode
l9 keeÍ vastgesteld dat de vogels een prooi hadden.

Broedtiid Va n l februari tlm 14 maaft 2003 werd 21 keer een va lk in of bij de kast gezien, t T keer
op een alternatieve locatie en 1 7 keer in de vlucht. ln deze periode vlogen beide vogels vaak langdu-
rig rond, achtjes draaiend of golvend. Helaas is geen copulatie waaÍgenomen. 0p 10 maart was een
soort stoelendans in en rond de kast aan de gang. Rond l5 maart moet de eileg begonnen zijn.0p
1 6 maart vielen beide valken een passerende Buizerd aan. Later werd een Visarend met prooi aange-
vallen door het wijfje.0p l5 april verjoeg het mannetje een vreemd, onvolwassen mannetje Slecht-
valk. De eifase duurde vermoedelijk tot en met 18 april.

De vogels werden niet meer langdurig gezamenlijk gezien. 0p 24 maart werd de eerste zekere aflos-
sing waargenomen, maar al op de 21e was een vermoedelijke aflossing gezien. De aflossing verliep als
volgt: als het mannetje het wijfje afloste, ging hij op de plank voor de kast zitten met de kop in de
richting van de kast. Zo te zien riep hij, maar het geluid werd overstemd door het verkeer. Na enige tijd
zag je het mannetje afvliegen en dlrect het wijfle uit de kast op de plank plaats nemen. Zij vloog af en

het mannetje glipte naar binnen. Als het wijfje het mannetje afloste, vloog zij vanaf haar zitplaats di-
rect naar de plank, stapte ze zonder te wachten de kast binnen en na 10-20 seconden kwam het man-
netje naar buiten. Het vermoeden dat er eieren waren, werd op 12 april b'rj een nestbezoek bevestigd.
Er lagen er drie.

De nestjongenfase duurde van 19 april tot en met 28 mei.0p 20 april vloog het wijfie met prooi de
kast in. Het was de eerste maal sinds 1 5 november dat zoiets werd waargenomen. Al op I 7 april
werd het mannetje door het wijfje van het roosteÍ gejaagd. Een teken dat er wat gaande was. Vanaf
de van Riebeeckhavenweg kon op 26 en 27 april het hoog broedende wijfje gezien worden. Voor-
heen was een broedende vogel in de kast onzichtbaar. B'rj het nestbezoek op 6 mei 2@3 werden
twee jonge man netjes aangetroffen in de kast met een leeftUd va n ca. l 8 dagen. Het derde ei was
niet uitgekomen De jachtvluchten in de omgeving van het nest waren spectaculair. Het mannetje
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l1 (links) en lO in de nestkost

pakte op 24 april een doortrekkend zangvogeltje ter grootte van een GÍaspieper uit de lucht. Dit was

in de nadagen van een gigantische trekgolf van deze soort door Nederland.

Dejongen waren in donskleed bij het nestbezoek. Alleen de vleugel- en staartpennen begonnen te
groeien, zaten in spoelen waaruit een pluimpje echte veer stak. Ze konden nog niet goed lopen.0p
1 l mei werden de jongen voor het eerst vanaf de grond waargenomen. Ze waren toen ongeveer drie

weken oud. Ze liepen a I en deden vleugeloefen ingen. 0p 21 mei leken de jongen zich te verdringen

in de nestopening. De bovendelen waren al grijs en het oog was omgeven door een zwartachtig
maskertje. Verder was de vleugel vrij ver gevormd, met gebandeerde ondervleugeldekveren en pen-

nen. De onderdelen zagen er gestreept uit.

0p 24 mei 2003 zal een jong op de plank voor de kast. Het andere jong zat in de opening en het

wr.lfjeophetuiteindevandeplank. Dejongenwerdensteedsdrukkeropdeplankenindekast.Ze
flapten frequent met de vleugels, leken af te willen vliegen, maar spurtten de kast weer in. Het kleed

was op 28 mei als van een volgroeide juveniel.

Nestbezoek
0p 12 april bezochten Peter van Gene'rjgen,Onno Wildschut, Ronald van Dijk en ik de kast. De

schoorsteen werd om 'l 5.00u. beklommen. De feitelijke controle duurde I B minuten. 0m 1 5.40u.

stonden we weer buiten. Toen de kast geopend werd, zat het mannetje op de eieren. Het ging eraf,

maar vloog niet weg. Hij bleef op de plank voor de kast staan en keek de indringers dapper aan. Hij

liet zich niet snel intimideren. Daardoor konden mooie foto's gemaakt worden. Na enige tijd werd

het hem te veel en vloog hij roepend rond voor de kast. Het wijfje kwam erbij en dat maakte zo mo-
gelijk nog meer herrie met haar diepe stem. Ze leek af en toe met een vleugel tegen de plank te

slaan. Na de controle dook het wijfje de kast in om weer op de eieren te zitten.

Er werden bij de controle drie eieren aangetroffen. Eén was normaal donker roodbruin gekleurd, de

andere waren bleek met donker roodbruine vlekjes. De eieren zijn gemeten en gewogen.

ln de nestjongenfase werd het nest nogmaals bezocht, nu door de vier eerder genoemde personen,

aangevuld met Ruud Altenburg. Van de drie eieren bleek één niet te zijn uitgekomen. Dat werd door
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Peter meegenomen voor nader onderzoek. De twee jongen waren mannetjes, die ten tijde van de
controle,6 mei 2003, ca. 1B dagen oud waren. Dejongen werden gewogen, gemeten en geringd om
de tarsi: links kregen ze een stalen Arnhem-ring en rechts een oranje kleurring van een aluminium-
legering met in wit een letter-cijfercode (letter boven cijfer), resp. Arnhem 5.333.373, oranje kleur-
ring l0 en Arnhem 5.333.374, oranje kleurring 11. Dit nestbezoek duurde aanmerkelijk langer dan het
eerste: van 18.10u. tot 18.50u. werd gemeten, gewogen en gefotografeerd.0m 17.50u. beklommen
wedeschoorsteenenom lg.l0u.stondenweweerbuiten.Ooknuwarendevalkenzeeragressief.
Nu nam het wijfje het voortouw: ze stond geregeld op de plank te schelden. Ze was echter niet zo
standvastig als het mannetje op 12 april, want ze ging steeds snel op de wieken zodra het luik van

de kast geheel werd geopend. Toch zijn ook van haar mooie foto's gemaakt. Na het bezoek ging het
wijfje de kast weer in en betrok het mannetje de wacht op de plank.

Het uitvliegen en wat er op volgde
0p 29 mei 2003, Hemelvaartsdag, was het zover. Het eerstejong moet al voor 9.30u. zijn uitgevlo-
gen, want Ronald van D'rjk ontdekte - op aanwijzing van het zenuwachtig boven de gascentrale

rondvliegende w'tjfje - deze juveniel op de dakrand aldaar. Het andere jong stond nog urenlang op de
plank voor de kast te twijfelen, te flappen en de kast in en uit te rennen. Het uitgevlogen jong liep op
de dakra nd heen en weer en leek voorlopig genoeg te hebbe n van vliegen. 0m 11 .30u. zagen we het
tweede jong plotseling afuliegen. Allereerst ging het in oostwaartse richting. Het wijfje vloog hem
vanaf de kolencentrale tegemoet; hij zwenkte af naar noordwest. Het wijfje leek hem naar een goede

zitplaats te willen dirigeren. Ze vlogen naar de lage - ca. 70 meter hoge - pijp van de gasturbine,

waar het wijfje, boven hetjong vliegend nog even de poten uitsloeg, wellicht in een poging hetjong
te grupen, maar dat tuimelde de gaspijp in. Daar is het waarschijnlljk direct omgekomen. 0nno Wild-
schut vertelde dat de turbine op 28 mei 's avonds rond 21.00u. buiten bedrijf was gesteld. ln bedrijf
heerst in de pijp een temperatuur van ca. 500 graden celsius. Na een halve dag is de temperatuur
nog steeds enkele honderden graden. Als men de pijp van binnen wil inspecteren, moeten eeÍst tem-
peratuurmetingen verricht worden en luchtmonsters worden genomen, met het oog op keramische
stofdeeltjes (0. wildschut 2003, in lit.). Het was dus uitgesloten dat het jong gered kon worden als

het in de pijp gedoken was.Ook zou er waarschijnlijk niets meer van te vinden zijn. Uiteraard heb ik
nog geprobeerd eÍachter te komen of hetjong niet misschien naast of achter de ptjp op de grond of
op een dak geland was, maar helaas was hij onvindbaar.

Rond I 2.00u. was ook het eerste jong uit beeld verdwenen. 's Avonds vond ik hem terug op een la-
gere dakrand. H'rj koos de eerste dagen grote vlakken om op te landen en te veÍblijven, zoals de be-
huizing van de toevoerband van de kolencentrale. 0p die plaatsen werd hij ook gevoerd. Dat gebeur-
de zelfs toen de vogel al zelfstandig op hogere daken kon zitten. Het mannetje bleef urenlang
geduldig bij de prooi op de toevoerband zitten, terwijl hetjong op het dak van de kolencentrale zat.

Na een paar dagen kon hetjong zelfstandig de nestkast weer bereiken. Vanaf die datum werden de
prooien vaak daar gebracht. Een populairdere plek werd echter de galerij even onder de top van de
p'rjp van de gasturbine, waar het andere jong omkwam!0p S juni zat het jong zelfs op de rand van
de opening van die schoorsteen, terwul het wijfje op de galer'rj een prooi plukte.

Hetjong probeerde in de eerste twee weken na uitvliegen steeds vreemde zitplaatsen in gebruik te
nemen. H'tj ging op verticale buislampen zitten, waar de adulte vogels nimmer gebruik van maakten.
0p 8 juni greep hij zich vast aan een kabel op de buitenmantel van de schoorsteen van de kolencen-
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trale. Hij hing eraan als een reusachtige gierzwaluw! Dat hield hij uiteraard niet lang vol. Tweede

Pinksterdag bereikte de jonge Slechfualk het hoogste punt van de centrale: h'rj ging zitten op de rand

van de westelijke schoorsteen. Hij kropte op 1 3 juni, voor het eerst gezeten op het UNA-reliëí een

geringde Postduif. Daarb'rj was de kleurring meest gedeeltelijk zichtbaar en enkele malen in zijn ge-

heel. ln dat geval werd de poot echter nogal bewogen. Het cijfer op de distale helft van de ring leek

een nul, het zou dus gaan om 10, als m'rjn waarneming correct is.

Hetjong zag er binnen een week na het uitvliegen al veel donkerder uit Het grijze waas was kennelijk

afgespoeld. Hij kon steeds vaardiger vliegen en steeds beter landen.0p Sjuni werden ook speelse uit-
vallen van hetjong naar de ouders, zowel in de lucht als op zitplaatsen, gezien. Hij verschilt van de

ouders niet alleen qua kleed, maar ook - vooral van het adulte mannetje - qua vorm. Hij is veel kleiner

dan het w'rjfje. De staart is langer dan bij het adulte mannetje en de vleugels zijn wat stomper.

Sa menvatting
ln maart 2002 werd een nestkast geplaatst in een van de schoorstenen van de Centrale Hemweg te

Amsterdam. Vanaf 10 mei 2002 was een overzomerend ongeringd 2e kj. wijfje aanwezig. 0p 16 sep-

tember voegde een ongeringd adult mannetje zich bij haar. Kort na 20 september is het ongeringde

wijfje vervangen door een gekleurringd 2e kj. wijfje uit België. Dit wijfje en het adulte mannetje over-

winterden op en rond de energiecentrale. De valken gebruikten de kast aanvankelijk als provisiekast. ln

de loop va n de winter werd een zekere paarbinding d uidelijk en deze culmineerde in eileg rond 1 5

maart 2003. Na die datum werden de valken meestal alleen gezien. Af en toe werd een aflossing op

het nest geregistreerd. B'rj de eerste nestcontrole, op 12 april 2003, werden drie bebroede eieren in de

kast aangetroffen. 0p 20 april werd duidelijk dat er jongen moesten zijn: prooien werden naar het nest

gebracht. Bij de nestcontrole d.d. 6 mei 2003 werden twee pulli, mannetjes, van 18 dagen oud aange-

troffen in de kast. Eén ei was niet uitgekomen; dat werd voor onderzoek meegenomen. Dejongen wer-
den gemeten en gewogen en vervolgens geringd, Arnhem 5.333.373, oranje kleurring l0 en Arnhem

5.333.374, oranje kleurring l'1. Van het nest werden de prooiresten verzameld.0p 24 mei werd een

jong gezien buiten de kast, op de plank. De jongen vlogen uit op 29 mei. Een van de jongen kwam

daarbij om. De prooilijst geeft geen aanwijzing dat de vogelsjagen buiten een radius van ca. 1 km rond

de centrale. Tussen de prooiresten werden veren van een juveniel wijfle Slechtvalk aangetroffen. Waar-

schijnlijk is deze vogel omgekomen tijdens een territoriumconflict en vervolgens opgegeten.

Dit is het eerste broedgeval van de Slechtvalk voor Amsterdam en Noord-Holland.

fuulJ. Morcus, AJ. Krophollerstroot 23, 10U DB Amsterdom,020 - 6159034, Aonrood.Morcus@ l2move.nl
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De Grote Gele Kwikstaart als doortrekker en wintergast in

de fegiO GfOOt-AmSterdam Ruud G.M.Altenburg ftJan Hendrikvan 0ers

lle Grote Gele Kwikstaart Motocillo cinereo is een schaarse broedvogel in met name Twente, de

l-lAchterhoek en Limburg. ln vergelijking met de jaren '70 is het aantal broedparen in Nederland
gestegen van 1 l 0- 1 75 tot 240-300 (S0V0N Vogelonderzoek Nederla nd, 2002). Vogels uit Duitsland,
Polen en Scandinavië trekken door van eind augustus tot begin november (46-58.000 ex.) en van
begin maart tot eind april (13-18.000 ex.), met pieken rond de tweede helft van september en de

tweede helft van maart (LWI/50V0N, 2002). Van september tot december worden overal in het
land Grote Gele Kwikstaarten gezien, maar bij aanhoudende vorst vertÍekt een aanzienlijk deel van
de overwinteraars en kunnen binnen Nederland nog verplaatsingen vastgesteld worden (S0V0N,

1987; Bijlsma et al., 2001 ; LW[/S0VON, 2002). Willem van der Waal heeft in twee artikelen de sta-
tus van de soort in Amsterdam geschetst. Van der Waal (1 984) constateerde dat de Grote Gele Kwik-
staart in en om Amsterdam een bijnajaarlijkse doortrekker is in klein aantal. Grachten met schuine
steenschoeiing of wallenkant en platte grinddaken tonen een dusdanige overeenkomst met de habi-
tat van de soort, dat deze hier in de meeste jaren tot oveÍwinteren komt. Van der Waal (1993) stelde
een nieuwe slaapplaats vast en concludeerde dat het voorkomen van de soort sterk gerelateerd is

aan de aanwezigheid van oplettende vogelaars. Verspreid over beide artikelen wordt een overzicht
van de Amsterdamse waarnemingen tussen 1962 en 1992 gepresenteerd.

De introductie van het Amsterdams VogelNet (AVN) als mailgroep voor vogelwaarnemingen in en

rond Amsterdam bood een kans een nieuw overzicht van overwinterende Grote Gele Kwikstaarten
samen te stellen. ln de winters tussen 2000 en 2003 werden alle waarnemingen in de regio verza-
meld, met als doel een beeld te krijgen van de vaste locaties en een voorzichtige schatting te maken

van het aantal overwinteraars.

Methoden
De verzamelde waarnemingen hebben betrekking op de regio Groot-Amsterdam, het werkgebied van

de Vogelwerkgroep Amsterdam. De noordgrens van dit gebied loopt van Ruigoord in het noord-
westen langs het Noordzeekanaal via Landsmeer en Den llp naar Marken. De oostgrens gaat door
het Markermeer en Muiden naar Weesp, terwijl de grens in het zuiden loopt ten zuiden van Amster-

Monnetje Grote Gele Kwikstoott
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dam Zuidoost via Ouderkerk aan de Amstel, polder De Ronde Hoep, Uithoorn en Aalsmeer tot net ten
oosten van Hoofddorp. De westgrens tenslotte omvat Schiphol en loopt via Lijnden en Halfweg
terug naar Ruigoord. De waarnemingen zijn aangeleverd door leden van het AmsterdamsVogelNet
(AVN) en de Vogelwerkgroep Amsterdam (VVVGA). Het Vogeloverleg Diemen (V0D) telt jaarlijks najaars-

trek op deVijfhoek in Diemen. Enkele aanvullingen komen van derden en via waarnemingenrubrieken
in andere bladen dan DeAierzwoluw. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de trekwaarnemingen op

de Vijfhoek en de Íest van de waarnemingen. Dit betekent dat een melding kan bestaan uit een kort-
stondige waarneming van een foeragerende vogel, maar ook uit enkele uren trektellen.

Een essentiële vraag is: hoe kunnen doortrekkers van overwinterende vogels gescheiden worden? De

volgende indeling is aangehouden: een individu dat wordt waargenomen op een locatie in de trek-
periode (luni-half november en half februari-mei) wordt behandeld als een doortrekker;
een individu dat eenmalig wordt waargenomen op een locatie in de winterperiode (half november-
half februari) wordt behandeld als een mogelijke overwinteraar; een individu dat twee- of meermaal
wordt waargenomen op dezelfde locatie in de winterperiode wordt behandeld als een overwinteraar.

Een moeilijker in te schatten factor is de mobiliteit van overwinteraars: wanneer is er sprake van één

winterterritorium, wanneer zijn het er twee of meer? Voor een winterterritorium is een cirkel aange-
houden van enkele honderden meters rond de locatie van de waarneming. lndien winterterritoria in

de praktijk veel groter blijken te zijn of Grote Gele Kwikstaarten door de stad zwerven bestaat de kans

dat het aantal overwinteraars overschat wordt. Aan de andere kant kan er door de gebruikte methode
ook sprake z'tjn van ondeÍschatting als meerdere solitaire vogels in een klein gebied voorkomen en als

één exemplaar worden geteld. Twijfelgevallen worden in de bespreking apart behandeld.

Resu ltate n

Meldingen Het aantal vogelaars dat hun waarnemingen doorgaÍ liep gedurende de drie winters op
van 26 in 2000/01 naar 37 in2001102 en 42 in 2002103. Hetaantal meldingen was in die periodes

respectievelijk '101, 145 en 1 79; in totaal d us 425 meldingen voor de regio Groot-Amsterdam en en-
kele gebieden net hierbuiten. Hiervan worden er 223 als eenmalige waarnemingen (veelal doortrek-
kers) en eerste waarnemingen (van pleisterende doortrekkers of overwinteraars). De overige 202 mel
dingen worden gezien als terugmeldingen. Per seizoen zijn de eenmalige en eerste waarnemingen als

volgt verdeeld: in 2000/01 kwamen 49 meldingen binnen, waarbij het in totaal ging om 77 individu-
en; in 2001/02 ging het om 75 meldingen en 135 individuen; in 2002/03 tenslotte werden, verspreid
over 99 meldingen, 146 individuen gerapporteerd. Het gemiddeld aantal waargenomen individuen
per melding is relatief hoog omdat ook de Vijfhoek-trektellingen meegenomen z'rjn. Worden deze

buiten beschouwing gelaten dan is het gemiddeld aantal individuen per melding wat betreft de een-
malige en eerste waarnemingen respectievelijk 1.23, 1.31 en 1.06 per seizoen. Verreweg de meeste

van de 202 terugmeldingen over de gehele periode betrefÍen solitaire vogels, want in totaal werden
214 individuen teruggemeld (gemiddelden per seizoe n respectievelijk 1.00, 1.06 en 1.10). Slechts in
uitzonderlijke gevallen werden drie of meer vogels tegelijk gezien, zoals in oktober-november 2002 in

en rond Artis. Het grootste aantal ter plaatse gemelde vogels is acht, een ongedateerde melding uit
de winter 2001/02 bij Rioolwaterzuivering Zeeburg. Wat betreft terugmeldingen kon een overwinte-
rende vogel in de omgeving OostenburgergrachtiCzaar Peterbuurt (Binnenstad) rekenen op de

warmste belangstelling: deze werd in de winter 2000/01 maar liefst 21 maal teruggemeld.
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Uiterstedotums ln de winter 2000/01 weíd de eerste vogel waargenomen op l5 september over de

Vijfhoek bij Diemen en de laatste op l5 maart over de Egidiusstraat (Bos en Lommer). ln 2001/02
waren de uiterste datums 12 september langs de Stuurmankade (Zeeburg) en 24 maart bij Rioolwa-
terzuivering Amstelveen. Wat betreft de periode 2002103 kan nauwelijks van winter gesproken wor-
den, omdat Grote Gele Kwikstaarten bijna jaarrond gezien werden. De eerste werd al op 1 7 juni ge-
meld bij lJdoorn (Waterland), terwijl de laatste op 28 mei langs de Hemwegcentrale [Westpoort) trok.

Doortrek, oonkomsten verbl'tjf 0p doortrek kunnen aanzienlijke aantallen Grote Gele Kwiktaarten
per dag gezien worden. Figuur 1 toont het aantal doortrekkende vogels per uur over de Vijfhoek
voor de periode half september-half november.

De eerste doortrekkers werden vanaf de tweede helft van september bij de Vijfhoek waargenomen.
Eenmalig werd al in augustus een overtrekkende Grote Gele KwikstaaÍt gezien, op l7 augustus 2002.

ln 2000 en 2002 piekte de trek in de laatste dagen van september en de eerste week van oktober (met

maxima van 1.8 vogels per teluur op 30 september 2000 en 2.4 per teluur op 29 september 2002), ter-
wijl deze in 200'l zeker een week langer aanhield (met een maximum van 2.1 vogels per teluur op 28
septembeÍ 2001). Tot in de eerste week van november trokken nog vrijwel dagelijks enkele vogels per

dag langs. De laatstevogels passeerden deVijfhoek halfnovember.Afen toe leken vogels langere tijd
bij de Vijfhoek te pleisteren of te overwinteren, getuige een late waarneming op 23 december 2001.

lncijferskanverderhetvolgendesamengevatworden.ln2000trokkenindeperiode l5september-
19 november tijdens 128 teluren in 32 dagen 34 Grote Gele Kwikstaarten over, in 2001 was dat tij-
dens 1 58 teluren in 44 dagen 64 en in 2003 tijdens 1 47 teluren in 44 dagen 61 ; gemiddeld respec-
tievelijk 0.27,0.41 en 0.42 vogels per teluur. De grootste absolute aantallen waren 9 (in 5.1 uur op
30 september 2000), 7 (in 3.3 uur op 28 september en in 5.0 uuÍ op 5 en l4 oktober 2001) en fl (in

4.7 uut op 28 september 2002) vogels per dag. Behalve bij de Vijfhoek werden er in de stad ook vo-
gels gezien op doortrek, zij het in beperktere mate. ln de winter 2000/01 werden vier meldingen (alle
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1 ex.) als doortrekkers gekwalificeerd, de winter daarop acht (driemaal 2 ex.) en in 2002/03 maar

liefst 25 (alle 1 ex.), waarvan een aanzienlijk deel in buitengebieden als Waterland.

De vaste winterterritoria werden tijdens of soms al voor de trekpiek bezet. ln 2000 werd de eerste

overwinteraar pas op 15 okt. gezien in de Lutkemeerpolder. ln 2001 was de eerste terug op 29 sept. in

het Wertheimpark en in 2002 zelfs al op 18 sept. langs de Amstel bij Zorgvlied en op 20 septin Artis.

ln de winter 2000/01 werden volgens de gehanteerde criteria in stedelijk gebied 10 mogelijke en 8-9
zekere winterterritoria vastgesteld. ln de buitengebieden bevonden zich er nog eens 4-5 mogelïke
en 2 zekere. Elk van deze territoria werd bezet door slechts éen vogel, met uitzondering van Rlool-

waterzuivering Zeeburg, waar in de winterperiode eenmalig drie vogels waargenomen werden. Het

aantal vastgestelde overwinteraars voor de gehele regio ligt deze periode dus tussen de 10 en 28.

Een jaar later werden in stedel'rjk gebied 8-9 mogelijke en l2- t 5 zekere tenitoria vastgesteld. 0p een

aantal plaatsen (Czaar Peterbuurt, Nassaukade) werden in de trektijd meerdere vogels op éen locatie

vastgesteld. ln de winterperiode liep dit echter terug tot één vogel. Uitzondering is opnieuw Riool-

waterzuivering Zeeburg, waar's winters een maximum van maar liefst acht vogels vastgesteld werd.
ln de buitengebieden bevonden zich nog eens 4 mogelijke en 4 zekere territoria. Samengevat over-
winterden in deze periode 1 6 tot 39 vogels.

ln de winter 2002/03 was er sprake van 9- 12 mogelijke en 17-19 zekeÍe territoria in de stad. Tijdens

de winterperiode werden (mogelijke) winterterritoria met twee vogels vastgesteld in Artis. langs de Da

Costakade en in Amstelveen (Kostverlorenhof). Uit de buitengebieden werden 6 mogelijke en 3 zekere

winterterritoria gemeld, waarbij het rond Schiphol ging om minimaal twee vogels. De stand voor

2C(l2103 komt op een minimum van 20 en een max. van rond de ,10 vogels.

Figuur 2 toont de waargenomen individuen per maand voor de periode 2000-2003, inclusief de

waarnemingen op de Vrjfhoek. De blauwe staven tonen alle waargenomen individuen (inclusief

terugmeldingen), de rode uitsluitend de eerste waarnemingen. De septemberwaarnemingen betref-
fen voornamelijk doortrekkers over de Vijfhoek. ln oktober-november worden de grootste aantallen
Grote Gele Kwikstaarten in Groot-Amsterdam waargenomen, als de trek afloopt en wintertenitoria
bezet raken. De figuur laat zien dat bijna de helft van de novemberwaarnemingen bestaat uit terug-
meldingen van pleisterende doortrekkers of overwinterende vogels. ln december-februari wordt een
geleidelijk afnemend aantal overwinteraars (terug)gemeld. Grote Gele Kwikstaarten die in januari-

februari voor het eerst gemeld worden zijn vogels die tijdens vorstperiodes uit koudere streken naar
Amsterdam afgezakt z'rjn, of individuen die eerder over het hoofd gezien zijn. Van het kleine aantal

Grote Gele Kwikstaarten dat nog in maart gezien wordt, bestaat de ene helft uit doortrekkers en de

andere helft uit de langst blijvende overwinteraars. ln de periode april-augustus wordt slechts spo-

radisch een doortrekkende of pleisterende Grote Gele Kwikstaart opgemerkt.

Vorstperiodes Grote Gele Kwikstaarten zijn gevoelig voor periodes met aanhoudende vorst. Tijdens

de laatste winter traden meerdere vorstperiodes op. Omdat deze periode ook de meeste waarnemin-
gen opleverde, ligt het voor de hand deze periode nader te bekijken. De winter van 2002/03 wordt
door de Klimatologische Dienst van het KNMI als volgt gekwalificeerd: 'Met in De Bilt een gemiddelde

temperatuuÍ van 2.4"C over de drie wintermaanden tegen een langjarig gemiddelde van 3.3'C was de

winter koud. Een koude winter was sinds de winter van 1996197 niet meer voorgekomen.opvallend

was dat alle drie de wintermaanden koud verliepen. Reeds in de eerste helft van december beleefden
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we een vorstperiode. Deze weÍd gevolgd door een periode met kwakkelweer waarbij het soms zeer

glad was door ijzelvorming. Rond de Kerst was het zeer zacht. ln januari viel de winteÍ vooí de tweede

keer in. Van 4 tot en met 11 januari vroor het tijdens de nachten lokaal streng (temperatuur lager dan

- 10.0"C). (...) Na de vorstperiode in januari volgde een lang, zacht tijdvak. Eind januari vond eí een om-

slag plaats naar koud weer. Er viel regelmatig wlnteÍse neerslag. (...) Na een kort tijdvak met vrij zacht

weer volgde vanaf 10 februari een lange periode met dÍoog en vaak zonnig weer. Aanvankelijk was het

koud maar geleidelijk kwam de temperatuur met name overdag op een hoger niveau.'

Van de ruim 1 5 overwinteraars in stedelijk gebied werd na de eerste voÍstperiode rond half december

meer dan de helft niet meer teÍuggemeld. Na de tweede koudepeÍiode net voor de tweede week van ja-

nuari resteerden nog slechts drie overwinteraars: in Artis, in de buurt van Frankendael (0ost/Water-

graafsmeer) en langs de Da Costakade (oud-West). hs tijdens de trekperiode in februari werden op-

nieuw vogels gezien op vaste locaties, zoals langs de Mauritskade (0ost/Waterqraafsmeed. De terugval

in de buitengebieden (Osdorper polders, HaarlemmermeeÍ en Spaarnwoude) was veel minder drastisch,

zeker na de eerste voÍstperiode. Een gÍoot aantal van deze vogels was na half december nog aanwezig'

Vertrek De laatste overwinterende Grote Gele Kwikstaarten vertrekken in maart. ln 200'l werden op

lO maart nog 3 ex. in (de buurt van) winterterritoria gezien: Rioolwaterzuivering Zeeburg, Oosterpark

(Oost/Watergraafsmeer) en Binnenkadijk (Binnenstad). ln 2002 werd de laatste vogel in de binnenstad

gemeld op 2 maart (QudezUds Voorburgwal) maar bleef als eerder vermeld een vogel ter plaatse tot

24 maart bij Rioolwaterzuivering Amstelveen. Wellicht dezelfde vogel vertrok een jaar later ook als

één van de laatste, op 18 februari. De allerlaatste overwinteraar werd in 2003 gemeld op 7 maart

langs de Haarlemmerweg (Geuzenveld/Slotermeed.

OverwinteraaÍs per stadsdeel
Binnenstod Winterterritoria die meerdere jaren bezet ware n zijn Artis en omgeving (Plantage-

buurt/Kadijken), de Czaar Peterbuurt, de Nassaukade in de omgeving van het busstation en het oude

stadscentÍum rond de QudezijdsVoorburgwal.0p Wittenburg werd alleen in 2002/03 overwinterd.
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Naast deze territoria z'rjn er ook een aantal eenmalige winterwaarnemingen die de aandacht verdienen,

zoals bij de Nes, het Beursplein, de Westerstraat, de Westerdoksdijk, het Centraal Station, de Prinsen-
gracht en de ingang van hetVondelpark aan de Stadhouderskade. ln sommige gevallen gaat het wel-
licht om de vogels van de Oudezijds Voorburgwal en de Nassaukade.

Het is moeilijk vast te stellen of de vogels die in Artis, het Wertheimpark, de Plantagebuurt en op de

Kadijken waaígenomen werden dezelfde vogels zijn die zich in de Czaar kterbuurt en de Zeeburger-
straat bevonden. ln de winter van 2001lO2 werden de eerste vogels reeds eind sept. rond Artis gezien.

De gehele maand kwamen waarnemingen uit deze buurt binnen, maar pas eind oktober werden de

eerste vogels in de Czaar Peterbuurt opgemerkt. Aan de andere kant is het wel opvallend dat als er
meerdere vogels rond Artis gezien werden, zich vaak ook meerdere in de Czaar Peterbuurt bevonden.

ln het uiterste geval bestrijkt het winterterritorium wellicht zelfs het gehele gebied tussen de Planta-
gebuurt, Wittenburg en het Entrepotdok Deze onzekerheid is meegenomen in de bepaling van de

totalen.

Bosen Lommer Dit stadsdeel is uitgesproken arm aan overwinterende Grote Gele Kwikstaarten met
slechts een eenmalige winteÍwaarneming in het Erasmuspark.

DeBoorsjes OokdeBaarsjeszijnnietrijkelijkbedeeldmetoverwinteraars. 1n2001/02overwinterde
een vogel rond het Surinameplein en in 2002/03 werd regelmatig een vogel waargenomen bij deThe-
ophile de Bockstraat, net over de gÍens in stadsdeel Oud-Zuid. Het is dus aannemelijk dat zich in (de

buurt van) het zuidelijk deel van het Rembrandtpark een winterterritorium bevond.

Geuzenveld/Slotermeer De enige vaste plek in dit stadsdeel is het buitengebied van de Eendracht-
polder. Mogelijke overwinteraars werden gemeld in de buurt van het Confuciusplein nabij het Sloter-
park en de Dr. H. Colijnstraat.

Noord ln Noord bevond zich elke winter slechts éen mogelijke overwinteraar, achtereenvolgens bij
de Th. Weeversweg, het Waterlandplein en de 0ranjesluizen.

1ost/Wotergroofsmeer Dit stadsdeel biedt 's winters waarschijnlijk de beste kans een Grote Gele
Kwikstaart tegen te komen. Vaste territoria werden vastgesteld langs de Mauritskade, bij het Amstel-
station/de Weespertrel«aart, bij Frankendael en rond de Pretoriusstraat.Ook langs de Weesperzijde

en omgeving, langsde Ringvaart, bij de Berlagebrug en in de buurtvan het Muiderpoortstation heb-
ben mogelijk vogels overwinterd. Tot slot werden de vogel(s) van Artis en/of de Czaar Peterbuurt re-
gelmatig rond de Zeeburgerdijk en -straat gezien.

Osdorp Net als in Geuzenveld/Slotermeer bevinden de vaste plekken zich buiten de bebouwde kom,
in de 0sdorper Binnen- en Bovenpoldersen de Lutkemeerpolder. Uitzondering is Natuurtuin De Wie-
dijk, waar gedurende de laatste twee winteÍs een vogel verbleef. Plekken die in de gaten gehouden

zouden moeten worden vanwege eenmalige winterwaarnemingen z'rjn de Osdorpergracht, de Hoe-
kenesgracht en de Akersingel.

0ud-West Alleen in 2002103 werden twee vogels langs de Da Costakade gemeld

Oud-Zuid Rond de Schinkel ter hoogte van de Derde Schinkelstraat werd gedurende twee winters
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een Grote Gele Kwikstaart waargenomen, mogel'rjk dezelfde vogel als genoemd onder De Baa§es.

Verder bevond zich in de laatste winterperiode tijdelijk een winterterritorium langs de Amstel aan de

overkant van het Amstelhotel en waren er eenmalige winterwaarnemingen in het Sarphatipark en bij
roeivereniging De Amstel aan de Ruysdaelkade.

Slotervoort/)vertoomseVeld Eenmalige winterwaarnemingen bij de Pieter Calandlaan en bij de

overgang van de Plesmanlaan in de Heemstedestraat. 0p de laatstgenoemde locatie gaat het moge-
l'rjk om de vogel van De Baarsjes.

Westerpork Uit dit stadsdeel zijn slechts doortrekwaarnemingen bekend. Het dichtst in de buurt
komen waarnemingen uit de periode 2000/01 toen in oktober en februari een vogel waargenomen
werd in de buurt van het Food Center Amsterdam, de voormalige Markthallen.

Westpoort lndewinter2002lO3verbleefvoorlangeretijdeenvogel ronddeRadarweg.Eenmoge-
lijke overwinteraar werd die winter gezien langs de Aziëhavenweg.

Zeeburg B'rj Rioolwaterzuivering Zeeburg e n in de Entrepothaven worden jaarlijks tenitoria vast-
gesteld. Mogelijk heeft een deel van de waarnemingen van deze laatste locatie betrekking op de vo-
gels die in de Czaar Peterbuurt gezien werden.

Zuideromstel ln de periode 2000-2003 werden al dan niet jaarl'rjks tenitoria vastgesteld bij de

Utrechtse Brug en langs de Amstel bij Zorgvlied (mogelijk dezelfde vogel) en in de Rijnstraat, Kal{es-
laan, Jekerstraat en in het Amsterdamse Bos bij de Jachthavenweg. Er zijn ook sterke aanw'rjzingen

dat een individu overwinterde bij de Hortus van de Vrije Universiteit.

Zuidoost Uit dit stadsdeel kwamen alleen waarnemingen van doortrekkers, met name uit de aan-
sluitende poldergebieden.

Amstelveen Waarnemingen in Amstelveen concentreeÍden zich rond het Kostverlorenhof en het
Westelijk Halfrond. Onduidelijk is of het hier gaat om eén of twee wínterterritoria. ledere winter was
een vogel present bij de rioolwaterzuivering in de Middelpolder en in de winter van 2002/03 over-
winterde ook een vogel op het industrieterrein Legmeer.

Dremen Naast doortrekkers bevonden zich mogelijk ook pleisteraars op of Íond de Vrjfhoek.

Holfweg ln de winter 2O02lO3 werd een waarschijnlijke overwinteraar gemeld in de buurt van de

suikerfabriek.

LondelijkNoord Grote Gele Kwikstaarten overwinteren relatief veel in de buitengebieden rond Am-
sterdam. 0pvallend daarom is de afirvezigheid 's winters in Waterland, hoewel er wel vogels op door-
trek waargenomen werden. Alleen in de winter 2001102 werden mogelijke overwinteraars gemeld uit
Monnikmeer en op industrieterrein Oostzanerwerf.

0uderkerkoon deAmstel Mogelijke winterterritoria bij de 0uderkerkerplas en bij de Voetangel in

het noordoostel'rjke deel van De Ronde Hoep.

Y
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Groft Aele Kwikstoort oP het Us in

de Holendrechter- en Bullewiiker

polder Oude*erk oon de Amstel,

Sjonuod 2OO3.

Schiphol/Hoorlemmermeer 0p en rond Schiphol verbleven jaarlijks een of meerdere vogels Ook bij

het gemaal van Lijnden werd iedere winter tijdens een waterwildtelling een Grote Gele Kwikstaart ge-

zien. Daarnaast waÍen er ook enkele buitenregionale gevallen in de Haarlemmermeer.

Spoornwoude De meeste waarnemingen vielen buiten de regio en worden niet meegenomen in de

totalen. Elke winter werden een of meer vogels gemeld in de polders rond Spaarnwoude en Spaarndam.

Discussie
Het\on derWool-effect' ln vergel'rjking met de periode 1962-1992 (Van der Waal, 1984, 1993) is

het aantal waarnemingen per winter sterk toegenomen. ln dejaren '60 werden maximaal 4 waarne-

mingen perjaardoorgegeven (1962, 1968), in dejaren'70was dat 17 (1978) en in dejaren'80 37

(i 983). Dit staat in sterk contrast met de l0l tot 1 79 meldingen voor de winters 2000-2@3' Het valt

op dat met een geleidelijk groeiend AVN-ledenbestand niet alleen het aantal terugmeldingen toe-

nam, ook werden vogels waargenomen op locaties die in jaren daarvoor nog niet als winterterritori-

um bekend waren. Dit zou een reële toename kunnen zijn, maar waarsch'rjnlijk is dat Van der Waal

(,1993) terecht concludeerde dat waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten gerelateerd zijn aan de

aanwezigheid van oplettende vogelaars.

Het ry'an der Waal-effect'zal door het toegenomen aantal waarnemers wel minder geworden zijn.

Bepaalde delen van de regio worden regelmatig bezocht door ervaren vogelaaÍs en l'rjken daad-

werkel'rjk arm aan overwinterende Grote Gele Kwikstaarten. Een mogel'rjke verklaring is het ontbre-

ken van de juiste habitat. Echter, vr'rjwel alle waarnemingen die de basis van dit artikel vormen zijn

incidenteel, dus harde conclusies over het ontbreken van Grote Gele Kwikstaarten in bepaalde de-

len van de stad kunnen niet getrokken worden. 0verwintert de soort echt niet in de stadsdelen

Westerpark en Zuidoost, of komen daar gewoon niet genoeg vogelaars?

De beste manier om een waarnemingseffect te ondeÍvangen is een grondige inventarisatie van po-

tentiële winterterritoíia. ln de stad worden Grote Gele Kwikstaarten overdag vooral waargenomen

langs vaarten en singels (bij voorkeur met stromend wated met schuine, stenige oevers. De aanwe-

zigheid van gebouwen met platte daken (waarop plassen bl'rjven staan) in de directe omgeving z'tjn

een duidelijke pre (De Bruijn, in voorbereiding). Alleen regelmatige observatieperiodes op deze loca-

ties, vooral bij slaapplaaBen, kunnen een "ly'an der Waal-effect' uitsluiten.

Aonkomst,verbtijf envertrck Grote Gele Kwikstrarten die in juni in Groot-Amsterdam waargeno-

men worden zijn waarsch'rjnlijk uiuwermende jongen uit het eerste broedsel (LWI/S0V0N, 2002)' De

a
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dichtstbijzijnde populatie bevindt zich aan de noordwestrand van hetVeluwemassief, hemelsbreed op

ongeveer 50 km afstand (S0V0N Vogelondezoek Nederland, 2002). Bijna dagelijkse waarnemingen

op de Vijfhoek wijzen uit dat de najaarstrek begint in de laatste helft van september, piekt rond eind
september en doorloopt door begin (midden-)november. De najaarstrek voor de periode 2OOO-2002

(figuur1) pastvr'rjwel exactinhetbeeldvoorWest-Nederlandindeperiode1976-1993(tU /f/SO-

V0N, 2002). Sommige winterterritoria worden rond of zelfs al voor de piek in de trekperiode bezet.

Uit de beschikbare qegevens blijkt dat minimaal 15 tot 25 Grote Gele Kwikstaarten overwinteren in

Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast bevinden zich in de omliggende buitengebieden nog eens

ruim 5 winterterritoria. ln Arnhem, waar de Grote Gele Kwikstaart met 1-6 paÍen in de omgeving

broedt, verblijven's winters meer dan 10 ex. in de binnenstad (Lensink, 2001). Geelhoed et al. (1998)

schatten het maximum vooÍ het centrum van Haarlem op ongeveer 5 ex. per winter. Een voorlopige

analyse van waarnemingen uit de winter 2002/03 wijst op 20 tot 30 overwinterende vogels in de ge-

hele stad (5. Geelhoed en H. Groot, pers. medJ. ln Utrecht is in de winter 20O2l03 gericht ondezoek
gedaan naar het aantal overwinteraars. Geschat wordt dat daar 30 tot 40 Grote Gele Kwikstaarten

overwinteren (Heunks et al., in voorbereiding). ln de winter 1994/95 overwinterden in het stedelijk
gebied van Den Haag maar liefst 40 tot 50 Grote Gele Kwikstaarten (Roos et al., i995). ln vergelij-
king met andere steden ls het geschatte aantal overwinteraars in Amsterdam dus aan de lage kant.

Deze verschillen kunnen gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat grotere aantallen Grote Gele

Kwikstaarten doortrekken langs de kust en de oostgÍens van het land (LWWS0VON, 2002),

waardoor een grotere kans bestaat dat vogels daar blijven overwinteren. Verder is het ly'an der
Waal-effect- ongetwijfeld van invloed: al tijdens het proeflezen van dit artikel kwamen een aantal
nieuwe locaties naar voren. Er is geen poging gedaan de totalen voor Groot-Amsterdam te corrige-
ren voor dit waarnemingseffect. Het is dus ook mogelijk dat verschillen in gebruikte methodiek een

rol spelen in de schatting van het aantal overwinteraars.

0nder invloed van koude en mogel'rjk een geringer voedselaanbod neemt het aantal overwinteraars
gedurende de winter af. Eind februari-begln maart zijn de meeste overwinteraars weer vertrokken.
Vergeleken met de jaren 1983-1992 (Van der Waal, 1993) is het beeld voor de regio Amsterdam vrij-
wel onveranderd. Een zelfde patÍoon wordt ook in Arnhem en Utrecht aangetroffen (Lensink, 2001;
De Bruijn, in voorbereiding). Uit de beschikbare gegevens (figuur 2) kan rond Amsterdam nauwelijks

voorjaarstrek opgemaakt worden.

Strengewínters 0nderzoek in Zuidoost- (Hustings, 1979) en Midden-Nederland (Poot et al., 1986)

geeft aan dat overwinterende Grote Gele Kwikstaarten wegtrekken of omkomen tijdens langdurige
periodes met vorst. Volgens 50V0N (1987) geldt dit met name voor Oost- en Zuid-Nederland; in
West- en Noord-Nederland geldt de relatie tussen het aantal overwinteraars en het weer ogen-
schijnlíjk niet. Verhoef (2001) vond echter geen relatie tussen de gemiddelde weektemperatuur en

het aantal vogels dat van eind november 2000 tot eind maart 2001 aanwezig was op een gezamen-

lijke slaapplaats in Arnhem.Omgekeerd is de relatie tussen koud weer en een afname van het aantal
overwinterende vogels in West-Nederland aangetoond door Van der Waal (tOS+, tSS3): vogels zijn

vr'tjwel afwezig na een vorstperiode. Tijdens zachtere periodes werden opnieuw Grote Gele Kwik-
staarten gezien, mogelijk vogels uit noordelijkere streken die naar Amsterdam afgezakt zijn.

Voor de winter van 2002/03 geldt hetzelfde beeld. Reeds na de eeÍste vorstperiode kelderde het aantal
vogels in de stad, na een tweede periode met temperaturen onder het vriespunt waren vrijwel alle
overwinteraars verdwenen. ln de buitengebieden bleef echter een relatief groot aantal vogels aanwe-
zig. Dit is opvallend te noemen, zeker gezien het feit dat de tempeÍatuur in deze gebieden nog iets la-

I
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ger ligt dan in de stad en vrijwel nergens - rioolwaterzuiveÍingsinstallaties als bij Zeeburg en Amstel-
veen uitgezonderd - tijdens vorst directe toegang bestaat tot open water.

Gezomenliike sloopplootsen ln de periode 1969- 1983 werden in Amsterdam gezamenlijke slaap-
plaatsen vermoed bij het kampeerterrein in het Amsterdamse Bos (max. 4 ex.) en Sportpark Ookmeer
(max.3 ex.).0p andere vaste locaties werd vrijwel altijd 1 ex. gezien (Van der Waal, 1984). ln oktober
1992 werd een gezamenlijke slaapplaats aangetroffen in het Wertheimpark, waar een groepje van

vier Grote Gele Kwikstaarten sliep in aan het water grenzende begroeiing. Na de renovatie van het
park, waarb'tj een groot deel van de struiken verwijderd werd, bleken in december 3 ex. te slapen op
het Wolvenhuis in Artis (Van der Waal, 1993). Vlek (2003) maakt melding van een slaapplaats van

een tiental Grote Gele Kwiktaarten bij het Tweede Marnixplantsoen in december 1999.

Gezamenlijke slaapplaatsen zijn ook elders waaÍgenomen, zoals langs het Wilhelminakanaal in Tilburg
(max 14ex; Hilgersen Braam, 1984), langsdeVechttussen Utrechten Nederhorstden Berg (twee lo-
caties met max. 5 en 7 ex.; Poot et al., 1986), langs het Amsterdam-Rijnkanaal (max. 15 ex.) en bij een

rioolwaterzuivering in Utrecht (max. I ex; Heunks et al., in voorbereiding) en in Park Sonsbeek in Arn-
hem (max. 12 ex.;Verhoeí 2001). Slaapplaatrn bevinden zich meestal in struiken ofjonge boompjes
vlak aan het water. ln Noordwijk-Binnen werd gebruik gemaakt van een grote klimop (Verkade, 2001).

Het mag opvallend heten dat gedurende de periode 2000-2003 in Amsterdam slechts in uiEonder-
lijke gevallen meer dan eén vogel tegelijkertijd waaÍgenomen werd. zoals bij Artis en Rioolwaterzuive-
ring Zeeburg. Gemeenschappelijke slaapplaatsen werden in deze periode niet gemeld. De meeste Am-
sterdamse overwinteraars die overdag waargenomen werden, zijn solitaire vogels.

Historisch pespect,ef Artis en ruime omgeving (Plantagebuurt. Kadijken, Czaar Peterbuurt, Maurits-
kade) komt naar voren als een van de belangrijkste wintertenitoria van de Grote Gele Kwikstaart in de

stad zelf. Dit is geen recente ontwikkeling; de soort werd al vanaf de jaren '70 van de 1 9e eeuw vast-
gesteld aan de Muidergracht, op het Roeterseiland en in Artis [V|ek,2000). De opmars van de soort in

Amsterdam sinds 1878 valt samen met de geleidelijke overgang van zout/brak stadswater naar zoet
water door de afsluiting van de Zuidezee door de Oranjesluizen en Afsluitd'rjk (Vlek, 2003). De be-
langrijkste slaapplaatsen die door Van der Waal (1984, 1993) genoemd worden, bevonden zich even-
eens in deze omgeving: de voormalige Amstelbrouwerij aan de Mauritskade, het We rtheimpark en Ar-
tis. ln de jaren '60 en '70 van de 20ste eeuw werden vogels waargenomen bij de Omval. Vandaag de

dag overwinteren nog steeds vogels langs dit deel van Amstel. Andere plekken die vroeger regelmatig
bezet waren, zoals het kampeerterrein in het Amsterdamse Bos in de jaren '70, lijken echter verlaten.

Londelijkperspectlef Volgens de Avifauna van Nederland (B'rjlsma et a1.,2001) is de Grote Gele

Kwikstaart een wintervogel in zeer klein aantal (101-500 ex.). Deze aanduiding van talrijkheid is

waarschijnlijk gebaseerd op de aanname dat Zuid-Limburg het belangrijkste overwinteringsgebied is.

Hoewel niet direct merkbaar uit de cijfers van de Vrjfhoek, trokken in het najaar van 2002 historisch
grote aantallen Grote Gele Kwikstaarten over Nederland.0p telpost de Vulkaan in Den Haag werden
recordaantallen genoteerd op 29 september (l 1 I ex.), 30 september (t 0g ex.) en 2 oktober (11 5 ex.).

Hetoude dagrecord stamde van 30 september 1995 met 87 ex. (waarnemingenrubriekVogelwerk-

groep Den Haag). Ook dichter in de buurt, op telpost hrnassia bij Bloemendaal aan Zee, trokken
grote aantallen Grote Gele Kwikstaarte n door op 28 september (28 ex.), 29 september (15 ex.) en t
oktober (21 ex.; Guido van Leeuwen en Steve Geelhoed, pers. med.). Het is onbekend ofdeze grote

aantallen doortrekkers ook geresulteerd hebben in landelijk grotere aantallen overwinteraars. Zelfs
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indien de winter 2002/03 een historisch goed seizoen was voor overwinterende Grote Gele Kwik-
staarten, kan de aanduiding van talrijkheid in de Avifauna van Nederland geen accurate afspiegeling
zijn van het werkelijke aantal overwinteraars. Als de aantallen voor Utrecht, Haarlem en Groot-Am-
sterdam bij elkaar opgeteld tusse n de 70 en '100 liggen, zal het landelijk totaal vele malen hoger zijn
dan 500 overwinterende individuen. Hopelijk biedt dit artikel, samen met andere binnenkort ver-
schijnende artikelen uit Utrecht en Haarlem, een aanzet tot een breder onderzoek, waarbij niet alleen

aandacht besteed wordt aan aantallen, maar ook aan tot dusverre onderbelichte zaken als grootte
van het winterterritorium, plaatstrouwheid, voedselkeuze en sociale interacties.

Sa menvatti ng

Grote Gele Kwikstaarten worden in de regio Groot-Amsterdam bijna jaanond waargenomen. De

grootste aantallen worden gezien in oktober-november, als vogels uit Duitsland, Polen en Scandina-
vië doortrekken en overwinteraars arriveren (figuur 1 en 2). Geschat wordt dat minimaal 15 tot 25
Grote Gele Kwikstaarten in Amsterdam overwinteren, met name in het oostelijk en zuidelijk deel van
de stad. Daarnaast verblijven In westelijke buitengebieden nog eens ruim 5 overwinteraars. Deze

schattingen zijn door een waarnemingseffect (l,/an der Waal-effect") aan de lage kant. Gedurende
de winter nemen de aantallen af; de mate waarin wordt beïnvloed door het al dan niet optreden van
periodes met vorst. De laatste overwinteraars vertrekken in maart.
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Waarnemingen januari - maart 2003
Paul J. Marcu , t

[le meest interessante waarneming van onderhavige periode is ongetwijfeld de geluidswaarne-
lJ ming van een Cetti's Zanger op twee achtereenvolgende dagen in februari. Daarvan zijn opna-
men gemaakt. Helaas kon de vogel slechts door één persoon worden waargenomen.
Het wemelde wederom van de Slechtvalken in de regio, tot in de bebouwde kom werden ze gezien.
Eén paar begon zelfs in maart met de eileg!
ln bescheiden mate kreeg Amsterdam zijn deel van de Pestvogelinvasie van de afgelopen winter.Van
eind januari tot in februari werden van diverse plaatsen exemplaren gemeld.

Het bleek ondoenlijk om de waarnemingen uit de periode april-juni op tijd te verwerken. Die houdt u
tegoed voor de volgende Gierzwoluw. Waarnemingen voor de periode april t/m september 2OO3 toe-
zenden aan onderstaand adres vóór 20 oktober 2003.

PoulJ. Morcus, AJ. Krophollerstroot 23, 1064 DB Amsterdom, Aonrood.Morcus@ l2move.nl

Knobbelzwaan 19- 1 Waterland a50 ex. (M.
ZwarteZwaan Schinkelbos gehele periode ten minste 1 paar t.p. (div. waarnemers).
Wilde Zwaan 3-1 t/m 26-1 resp. in Uiterdijken en HoutÍakkerhoek 2 ex. ad. t.p. (Lodewijk Blokland,
RvD, PM, PT). 26- 1 ln laag polder omg. Morswael 4 ex. ad. t.p., terwijl er nog steeds 2 ex. in de Uiter-
dijken waren (PM).31-1, 5-2 resp. 4 ex. en 5 ex. ad. Houtrakkerhoek t.p. (.lvB, RvD, pM). 6-2tlm 14-2
lnlaagpolder/Uiterdijken max. 6 ex. ad. t.p. (RvD, FvG, PM, PT). Vervolgens deze groep geheel ofge-
deeltelijk in de lnlaagpolder, waar tot eind maart nog 1 adult werd gezien. 12-'l 0verdiemerpolder 1

ex. ad. (NZ).26-2 Warmondstraat 2 ex. ZZ0 (JHv0). 2-3 Holysloot 5 ex. over (HB). 1S-3 2e Constan-
tijn Huygensstraat 4 ex. over (RR).

Kleíne Zwaan 1-1,2-1 Uiterdijken 3 ex. ad. t.p. (H5, PM).3-t-02 Uiterdijken 11 ex. ad. t.p., waaron-
der 1 ex. met gele halsband, code 3464 in zwart (Lodewijk Blokland, RvD, PM):Trinus Haitjema, de
ringer, desgevraagd: 'Deze vogel is dit seizoen nog nergens anders waargenomen. We ringden 346A
op 4 november lg99 in Woosmer, Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland.' 5-2
tlm 14-2lnlaagpolder 3 ex. ad. t.p. (JvB, RvD, FvG, PM, Nico Rensen). De hele maand maart bevond
zich een tweetal adulte exempla ren in de lnlaag polder (JvB, RvD, PM, HS, PI. 4- 1 Broekermeer 4 ex.,
w.o. 1 juv. (NZ). 19-1 Waterland 106 ex. (M. 9-2,10-2 Bovenkerkerpolder bij Nes a/d Amstel 70 ex.
t.p. (RvD, PM). 1l-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder ('Landje van Geijsel') 17 ex. (PT). 14-2 Broe-
kermeer l2 ex. (EdB).

Toendrarietgans De hele periode t/m 1 7-3 gemeld in de lnlaagpolder, de Houtrakkerhoek en de
Uiterdijken te Spaarnwoude, max. ca. 300 ex. (JvB, RvD, PM, PT).

11-'l Rijperweg Zuiderwoude 6 ex. (AJ). 19-1 waterland 409 ex. (M. 20-l Petroleumhavenweg t0 ex.
N (PM). 24-2 Botsholse Polder 30 ex. (PI. O-: Polder Groot-Mijdrecht 18 ex. (WS).

rietgans 9-2 Vrjfhoek 47 ex. N (EdB).

Kleine Rietgans 4-1 Barnegat 4 ex (NZ). s-l waterland-oost 5 ex. (M. zt -t Ad.Bos, Hockeyvelden 33
ex. N (.JHv0). 24-1,3-3 Dijkeinde 1 ex. (NZ).26-t Rijperweg 2 ex. (M.9-2 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZ).
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Kolgans 4-1 t/m 15-2 mar 8 ex. t.p. lnlaagpolder, Uiterdijken en Houtrakkerhoek (JvB, RvD, PM, PT).

5-1 Waterland-oost 3000 ex. (M. 19-1 Waterland 9053 ex. (M. 26-l Rijperweg ca. 5000 ex. (M.
10-2 De Ronde Hoep >1000 ex. t.p. (RvD, PM). l9-2 Polder Groot Mijdrecht 1300 ex. (FvG). 23-2 nog

ca. 6000 ex. t.p. Waterland (M. g-S Waterland 3000 ex. (FV). 15-3 Waterland a833 ex. (M.
Dwerggans 19-1 Waterland 5 ex. (M. 11-2,13-2 R'rjperweg 1 ongeringd ex. ad. t.p. in gezelschap

van Kolganzen, Grauwe Ganzen en Brandganzen (RvD, PM, gefotografeerd door WvdS).

Grauwe Gans t3-1 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 700 ex. (WS). 19-1 Waterland 2152 ex. (M.
Februari rond Botshol ca.3000 ex. (PI. St-t Diemerpolder 160 ex. (FvG). 15-3 Waterland 1359 ex.
(M.
lndische Gans 26-1 lnlaagpolder 1 ex. (RR). 6-2 omg. Botshol 2 ex. (PI).2-3 Gouw-Zuiderwoude 1

ex. (NZ).

Sneeuwgans 5-3 Durgerdammergouw 1 ex. blauwe fase (NZ).

canadese gans sp. 6-2 Ronde Hoep 2 ex. (Pï. 19-3 Botshol 3 ex (FvG).

Grote Canadese Gans 22-2 Varkensland 2 ex. (NZ).

Brandgans 3-1 Wittenburg overvliegende groep's avonds gehoord (EdB). 12-1 Blijkmeer 500 ex.
(NZ). 18-1 Bloemendalergouw 2500 ex. (NZ). 18-1 Rijperweg 300 ex. (NZ). I8-1 Haven Muiden 160

ex. Z (EdB). 19-1 Waterland 14000 ex. (M.26-l R'rjperweg ca. 7000 ex. (M. lt-t t/m 15-2 max. 6

ex. Houtrakkerhoek t.p. (JvB, EdB. RvD, PM, PT). 14-2 Rijperweeren 1100 ex. (EdB). 23-2 nog ca. 10000

ex. t.p. Waterland (M. ln maart 3 ex. in Holendrechter en Bullewijkerpolder (PT). 1-3 Rijperdwars-
weg 4500 ex. (NZ). g-S Waterland 2200 ex. (RVo). 2a-3 Waterland 2860 ex. (M.
Roodhalsgans 19-1, 25-1 Rijperweg 1 ex. (M.24-2 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. in gezelschap van

duizende n Kolganzen (WS).

Casarca 13-3, 19-3 Ouderkerkerplas 1 ex. (FvG, RR).

Krooneend 24-2 Ouderkerkerplas 1 paar m.v. (RvD). 28-2 op de Vecht I m. (WS). l-3 Noorder lJplas

2 m. (NZ). 14-3 Vijfhoek en Haven Ballast 'l paar (GvD). 22-3 Vrjfhoek 2 m. en 1 v. (FvG). 23-3, 30-3
Haven-Ballast resp. 2 m ft 1 ven t m. (NZ).

Topper 3-'1, 5-2 Gemaal Zeeburg 1 v. (Goos van der Sijde, jLK). 7-1 Kinselmeer 1 m. (FvG).9-2 Vrjf-
hoek 1 m. t.p. (EdB). 8-3 Gouwzee 2 m. (EdB). 22-3,27-3 Vijfhoek resp. 1 m. en I paar (FvG, MV).

lJseend 14-2 Dijk Marken 1 v. (FvG).

Nonnetje Gehele periode max. l6 ex. in de Houtrakkerbeemden en max. 12 op de Ouderkerkerplas
(div. waarnemers).
4-1 Noorder lJplas 2 ex. (NZ).5-1 lJmeer, Ballast 7 v. (NZ).5-1 Vijfhoek 10 ex. (NZ). 11-1 Moezelha-
ven 1 m. t.p. (RvD, PM). 12-1 rond PEN-centrale Diemen 18 ex. (NZ). 19-1 Twiske 6 ex. (NZ). 26-1
Gouwzee 7 ex. (NZ), l4-2 >70 ex. t.p. (EdB, FvG),8-3 2 m. en I v. (EdB).8-2 Bloemendalergouw 8 ex.

(NZ).22-2 Barnegat 5 ex. (NZ).26-2 Boezemgebied Halfweg I m. (JvB).23-3 Arken Ae a ex. (NZ).

Brilduiker 7-1 Gouwzee 28 ex., Markermeer 19 ex. (PT).6-2 Botshol 1'! ex. (PT). t+-2 Gouwzee >500
ex. (FvG).

Middelste Zaagbek 14-2 Dijk Marken 1 vr. (EdB, FvG).

Grote Zaagbek Gehele periode present Westgaarde met max. 12 ex. UvB, PT). a-1 Dijkeinde 2 v. (NZ).

24-1 Zwafte Gouw 1 paar (NZ). 8-2, 15-3 Nwe.Gouw resp. 2 m. en 1 paar (NZ). 9-2 lJmeer, Krijgs-
man 3 m. e 1 v. (NZ). 14-2 Dijk Marken 7 ex. (FvG). 14-3,29-3 Nwe.Meer max.3 ex. (RR).

Krakeend 14-l Eiland Zeeburg 700 ex. (FvG).8-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 110 ex. (WS).

4-3 Ouderkerkerplas >100 ex. (WS).

Smient Grootste groep waarschijnlijk Ouderkerkerplas met rond de 10.000 ex. In januari-maart, lateÍ

afnemend (div. waarnemers).
Hybride Smient x Amerikaanse Smient 23-2 Ouderkerkerplas 1 ex. (Thijs Knol, WS).

Soepeend 30-3 Zeeburgerpad 1 v. met 5 pullen (EdB).

Pijlstaart l8-1 Houtrakkerbeemden-west t m. t.p. (RvD, PM). Vervolgens in februari-maart in klein

aantal gezien Houtrakkerbeemden (JvB, RvD, PM, PT). 18-1 Havenpier Muiden 3 m. en 2 v. (EdB).24-

2 0uderkerkerplas 3 ex. (RvD, PI).24-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 paar, 26-23 p.,2-3 1

De Gitrzwaluw rÀABsANG 1r Hn: stpllurts :oor 31



p. en op 30-3 1 v. (EdB, WS).27-2 Kinselmeer 18 ex. (FvG). 27-2tJdoorn a ex. (FvG).8-3 lJdoorn 2
paar (EdB). 20-3 ljdoorn 8 ex. (FvG). 22-3 Uburg 5 ex. (FvG). 8-3 de Aker r m. (RR).

Zomertaling 26-2 Holendrechter- en Bullew'rjkeÍpolder I m. (W5), op 9-3, 10-3, 24-3 aldaar max. j
m. en 1 v. t.p. (EdB, RvD, PM, WS). 14-3 lJdoorn I m. (EdB). t7-3 Houtrakkerbeemden-west 1 paar
m.v. N (PT). 20-3 l.Jdoorn a ex. (FvG). 23-3 Poppendammergouw I m. (NZ). 2B-3 Middelpotder onder
Amstelveen 2 m. en 1 v. (EdB).

Wintertaling januari en februari ca. 100 ex. t.p. Westgaarde (PT). 20-3 lJdoorn 200 ex. (FvG). 24-3
Land van Bosse >20 ex. (DK).

Mandarijneend 26-3 Entrepotdok 1 paar [WvdW).
htrijs 18-1, 21-1,29-1 lJpad/Schipholweg max,. 17 ex. t.p. (Joop van den Brink, RvD, PM, WS).

Roodkeelduiker 19-1,26-1,27-1 0osterpoel 1 ex., beolied (W5, FV, WvdW).27-1 Tussen Abcoude en
Waver 1 ex. (JHv0).

Kuifduiker 11-1 Noorder l.lplas 1 ex. (NZ).

Geoorde Fuut B-3 Ouderkerkerplas 2 ex. (JHvO).

Roerdomp 5-1 Plas PEN-centrale, Diemen 1 ex. (NZ). 11-1, l9-1,25-1 Noorder lJplas resp. 1,3 en 3
ex., vervolgens op 1-2,22-2 en 9-3 steeds 1 ex. t.p. (NZ). 11-1 Slaperdijk, Spaarndam, I ex. uit N in-
vallend sloot tussen Hekslootpolder en begraafplaats (RvD, PM). 12-i Park De Hoge Dijk, Amstelland,
1 ex. neer in riet (Fons Bongers). l2-l Weesp NW-Fortificatie I ex, t.p. (RvD). t2-l Vrjfhoek bij tel-
post I ex. (NZ). 13- 1 Vijfhoek 1 ex. (Edial Dekker). t +- t Groene AS t.h.v. AkerpoldelI ex. (M. Vroege,
med. JvB). 18- l Haarlemmertrekvaart bij De Groote Braak I ex. (TvD). 23- 1 Golfterrein bij Crayen-
stein I ex. uit N laag naar Z, verv. over Houtrakbos naar Z0 (RvD, PM).23-1 Houtrakkerbeemden-
oost bij golfterrein 1 ex. t.p. rietkraag (RvD, PM). ln de Houtrakkerbeemden-oost maximaal 4 ex. t.p.
in februari (HS).25-2, 1-3,3-3, t7-3 Houtrakkerbeemden-oost max.2 ex. (RvD, pM, pT).26-1 Riet-
land Nieuwendam 1 ex. (NZ).25-2 Boezemkanaal Halfweg 1 ex. (RvD).3-3 Houtrakkerbeemden-oost
1 ex. t.p. (Toon Houten, RvD, PM). S-S Schinkelbos 2 ex. t.p. (DK). 13-3 Amsteldijk omg. Zorgvlied 1

ex (W. Bach Kolling)
Grote Zilverreiger B-t Muzenplein, Asd.Zuid, 16.15u. 1 ex. overvliegend (IvL). 10-2 De Ronde Hoep
1 ex. t.p. (RvD, PM). 14-2 Polder Groot-Mijdrecht g ex. t.p. (FvG). 16-2,20-2 Potder Groot-Mijdrecht
resp.3 en 4 ex. t.p. (WS).22-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. t.p. (RvD).24-2 noordkant
Polder Botshol 2 ex. (Pï). 15-3 Varkensland I ex. (M.20-3 Korte Dwarsweg I ex. richting ouderker-
kerplas (RR).

Ooievaar 'lB-2 Tropenmuseum 1 ex. richting oosterpark (DT). 24-2 I ex. op nest Frankendael, t/m
30-3 regelmatig 1-2 ex. op nest (HB, EdB, FvG).27-2 Poppendammergouw I ex. met rinq (WvdS).2-
3 Botsholsedwarsweg 2 ex. op nest (EdB, PT). 6-3 Polder Groot-Mijdrecht 2 ongeringde ex. (WS). t t -
3 Groenelaan Amstelveen 2 ex. over naar Z (RVo). 14-3 2x 1 ex. overvliegend Holendrechter- en Bul-
lew'rjkerpolder (WS).

Lepelaar 9-2 Broekermeer t ex. (RVo). 10-2 Waterganq 1 ex. (M. 25-2,26-2 Houtrakkerbeemden-
oost I ex. (RvD, PT). 22-2tlm 26-3 Osdorper Binnenpolder max.2 ex. (JvB, RR, PI).22-3 Osdorper
Bovenpolder I ex. (JvB). 2B-2tlm 14-3 lJdoorn max.8 ex. (EdB, FvG, Lin ïabak, NZ). S-f Landsmeer-
derveld 1 ex. (NZ).28-3 Middelpolder 2 ex. (EdB).

Rode Wouw 20-2 Transvaalkade 1 ex. W-ZW 14.45u. (WvdW). 20-3 Middelpolder onder Amstelveen
I ex. overvliegend (RW).

Zeearend6-1 HeintjesrakenBroekerpolderljuv.vliegend.MogelijkhetexemplaarvanhetNaarder-
meer? De waarnemingsplek ligt ten 0. van de Vecht en dus buiten het werkgebied van de \rWG Am-
sterdam (WS). Ook aan de andere kant van de regio Amsterdam was een juveniele Zeearend present,
nl. in de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deze vogel maakte uitstapjes boven Haar-
lem en Spaarnwoude. Binnen de regio Amsterdam werd er geen gemeld.
Bruine Kiekendief 9-3 Barnegar 1 m. (M. 1 6-3 Barnegat 1 paar (NZ). 29-3 Botshol 1 v. (FvG). 30-3
Grote WUhe 1 m. (WS).31-3 Batterij Halfweg I m. ad. baltsend (pM).

Blauwe KiekendiefS-1 t/m 3-3 Houtrakkerbeemden, lnlaagpolder I v.jagend (JvB, RvD, FvG, PM,
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PT). 1 8- l, 28-3 Spaarnwouderplas 1 v. jagend (RvD, PM). 23- I Houtra kbos en HoutrakkeÍhoek 1 v. uit
N0 naar ZW (RvD, PM). 24-1,2-3 Ruigoord, zuidkant I v.jagend (RvD, PM). 11-1,27-1,2-2 Schlp-
hol-Oost 1-2 v.jagend (RvD, RR). 18-1 Upad, Vrjfhuizen 1 v.jagend (RvD, PM). 26-2,4-3 Schiphol-
West resp. 1 en 3 v. jagend (PM, PT). 19-2,9-3 Lutkemeerpolder'l v. (JvB).

l9-'l Waterland 1 v. met Waterhoen als prooi (M.24-1 De Munt Waterland 1 v. (NZ). 1-2 Water-
land-Oost rietkraag Gouwzee bij begin d'rjk Marken 1 v. jagend (RvD, PM). 27-2lJdoorn I v. (FvG).2-

3,3-3 Schinkelbos 1 v. (EdB, DK).9-2 Diemerzeedijk t v. (NZ).

Havik Broedparen Asd.Bos, 0osteinderpoel, Brettenzone, Volgermeer, en mog. Vijfhoek (div. waarne-
mers). Westgaarde 1 ex. t.p. vanaf 5-3 (JvB). 14-3 Baltsende mm. Bos Strekdam Ballast en Vijfhoek
(GvD).23-3 1 paar baltsend Oostermeer, Amstel (TvU.

Msarend 28-3 Nwe.Hemweg, CentÍale Hemweg 1 ad. naar N, met vis. Werd aangevallen door terri-
toriaal w'rjf,e Slechwalk (PM).

Smelleken 11-1,31-1 Houtrakpolder/lnlaagpolder 1 v. t.p. (EdB, RvD, PM). 12-2,14-2 en de gehele

maand maart Spaarnwouderplas I v. t.p. (RvD, PM, HS). 16-3 Uitdam I v. (RVo).

Boomvalk 30-3 Kennedylaan 1 vroeg ex. overvliegend (RW).

Slechtvalk Vanaf de vorige periode was het wijfje van Spaarnwoude present, meest in de Houtrak-
kerbeemden-west en de lnlaagpolder, soms bij de Spaarnwouderplas, na 6-1 werd ze ook gezien in
de Hekslootpolder. Ze zat vaak in de masten 19 t/m 21 omg. boerderij Zeelandia en soms in mast 27

bij het Spaarnwoudermeertje. Bij winderig weer op de grond in de weilanden UvB, EdB, RvD, PM,

m.
Ook het paar van de Centrale Hemweg was de gehele periode present: hier werd in februari vastge-
steld dat het wijfie op 3 mei 2001 als nestjong in België is geringd. Aangezien bij eerdere waarne-
mingen (t3-6 en 20-9-2002) van de tarsi geen ring om de poten van het toen aanwezige wijfje zat,
staat het vast dat het eerdere wijf,e door een leeftijdgenoot is vervangen. Waarschijnlijk is dat tus-
sen 20-9 en 25-9-02 gebeurd (RA, RvD, TvL, PM, PL Ruud Vlek,Onno Wildschut). Tweede helft
maart werd duidelijk dat er eieren waren (PM). Zie verder het artikel in deze Aierzwoluw.
27-2, 14-3, i 5-3 PEN-Centrale Diemen 2 ex. ad. m.v. t.p. (RA, RvD, GvD, PM, WS).
Het adulte wijfje vanVijfhuizen prolongeerde haar verblijf in de onderhavige periode (Erik Wokke,

RvD, PM).

6-1,31-1 omg. De Reef, resp. 1 ex. ad. en 2 ad. m.v. in elektriciteitsmast (RvD, PM).

6-'l Frankendael 1 ex., gezien formaat wrsch. m., buitelend (Al).

22-1 ABN-AMR0-gebouw Buitenveldert 1 ex., (Henk van Bladeren, med. Gert van Bladeren). 9-2 ad.
v. van Buitenveldert vliegt via Kronenburg, Amstelveen naar de Middelpolder, waar ze gezelschap
krijgt van een adult mannetje (RvD, HM). ln de De Boelelaan vond Ronald van Dijk die dag een
prooirest van de valk: een Kievit. 0p 15-3 is het w'rjfje nog bij de VU en de ABN-AMRO gezlen (TvL).

24-3 Hoek Amstelveenseweg/De Boelelaan 1 ex. (JHvO). Vanaf begin september tot zeker 26 maaíl
hield een adult exemplaar, wrsch. v., zich op op de watertoÍen van Aalsmeer (Klaas Elgenhuis).

12-1 lJburg t m. juv. (NZ).

31-1 1 v. en 1 m. stoeiend boven Zwanenburg (Amon Gouw via Vogelnet Zuid-Kennemerland). 1-2
Blijkmeer 1 v. ad. t.p. (RvD, PM). 10-2 Groot Duivendrechtsepolder I v. ad. t.p. (RvD, PM). 14-2 Hout-
rakkerhoek 1 ex.jagend (PM). '16-1, 23-2 1 ad. t.p.Osdorper Binnenpolder (BMK, PT).8-2 Osdorper
Bovenpolder 1 ex. (JvB). 16-2 Wijsentkade I ex. met prooi (ff).22-2 Bloemendalergouw 1 v. ad.
(NZ|27-2 Rijperdwarsweg 1 ad. m. jagend op Post{Stadsduif, terwijl 1 ad. v. t.p. op een hek zat
(WvdS). 31-3 Rijperdwarsweg 1 v. ad. t.p. (NZ). 27-1 Ouderkerkerplas 1 v. overvliegend UHv0). Ver-
der in januari waarnemingen van een ex. bij de Ouderkerkerplas (AVN).

Slechtvalk met kenmerken calidus 12-i Houtrak- en lnlaagpolder 1 m.juv met kenmerken ssp.

colidust.p. en jagend, wellicht hetzelfde beest als dat van afgelopen september? (PM).

Waterral 13-1 Vrjfhoek 1 ex. (Edial Dekked.2-2 Koenenkade, Asd.Bos, 1 ex. roepend (RvD).2-2 Bren-
ner/St.Bernhardpas, MAP 2 ex. (Ruud Smit).8-2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (PI.3-3,7-3 Bretten-
pad I ex. kiepend (RvD, PM).9-3 De Hoge Dijk (Amstelland) t ex. biggend (WS).
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Kraanvogel 27-2 Bosbaanweg 48 ex. N0 (DK). 7-3 Rijperdwarsweg 2 ex. (NZ; foto's gemaakt).
Scholekster 13-1 Holendrechter- en Bullewijkerpolder l0 ex. [WS),8-2 en t0-2 Íesp.6 en 37 ex.
(RvD, PM, WS). 26- 1 Barnegat 2 ex. (NZ). 3'l - 1 Noordzeeka naal Buitenh u izen 3 ex. ZO, 2 ex. t.p. {RvD,
PM).

Kluut 8-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 5 ex. (ws).8-3 t/m 3t-3 Kinsel min.4 ex. tot max.23
ex. (EdB, FvG, AJ, FV, NZ).31-3 Kinseldam 20 ex. (EdB). 17-3 Houtrakkerbeemden-west S ex. (pT).

Bontbekplevier 23-2 lJburg 1 ex. (NZ).24-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (RvD, pl ws).
7-3 lnlaagpolder 1 ex. t.p. (RvD, PM). B-3 t/m 24-3 Potder t.Jdoorn max.36 ex. (EdB, FvG, WS).9-3,
10-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 5 ex. en 4 ex. t.p. (EdB, RvD, PT).9-3 Barnegat 2 ex.
(M.
Kleine Plevier 24-3,25-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. (WS).0p 9-3 2 ex. (RvD, pM).

23-3,27-3 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (TvD).25-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (pT). 26-3,28-3
Middelpolder onder Amstelveen 1 paar (EdB, RW).28-3 fud.Bos, oeverwal N. Meer 4 ex. t.p. (jHv0).
29-3 C. Douwesweg 2 ex. (NZ).

Goudplevier 9-2 Vijfhoek 9 ex. Z0 (EdB).9-2 t/m 19-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder min. 1,

max. 120 ex. (EdB, FvG). 1-3 Rijperdwarsweg BO0 ex. (NZ). 2-3 Holysoot 800 ex. (HB). B-3 Rijperweg
250 ex. {EdB).

Zilverplevier l4-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. (WS).20-3 lJdoorn I ex. (FvG).

Drieteenstrandlopet 23-2 lJburg 1 ex. (NZ).

Bonte Strandloper 5-1 De Nes, Waterland 2 ex. (M. 19-1 Waterland 2 ex. (M, 17-2 Valentijnkade 1

ex. foer. (wvdw).2-3, 15-3 Dijkeinde resp.2 en 3 ex. (NZ). B-3 tJdoorn 10 ex. (EdB). t3-3 tjdoorn 46
ex., 14-3 20 ex. en op 20-3 65 ex. (EdB, tyÈ).24-2 t/m 18-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder
max.21 ex. (EdB, RvD, GvD, WS, PT).9-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (JvB). 29-3 Belmermeer 2 ex.
(NZ).31-3 Kinsel 12 ex. (EdB).

Kemphaan 22-2 Polder 0ostzaan z ex. (Nz). 23-2 lJburg 10 ex. (NZ). 23-2 tlm 27-3 Holendrechter-
en Bullewijkerpolder aanv. 5 ex., vervolgens oplopend tot max. 260 ex. op 27-3 (EdB, RvD, GvD, FvG).
27-2 Kinsel a ex. (FvG). 5-3 lnlaagpolder 2 ex. (PT).8-3 lJdoorn 4 ex., t3-3 45 ex., 14-3 10 ex. (EdB,

FvG).23-3 t/m 30-3 0sdorper Binnenpolder max. 1B ex. (TvD).31-3 Kinseldam 12 ex. (EdB).23-3 t/m
29-3 Osdorper Binnenpolder max. t3 ex. (JvB).

Bokje 1 2-3 De Hoge Dijk 1 ex. (WS). 2B-3 Broekermeer I ex. {RVo).

Kroonvogels bij de

Rijperdworsweg in

Woterlond-Oost op

7 maort 2OO3
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Houtsnip 8-1 DWR-tenein 2 ex. (Wil Leurs). tt-1 Beatrixpark I ex opvliegend (TvL). 12-l A10/
Schinkel 1 ex rondvliegend (RvD). 12-1 AMC-tenein 1 ex. (WS). 12-l MauriBkade 1 ex. tp. (MVl.21-1

Westelijk Halfrond, Amstelveen 1 ex. (DK). 15-1, 17-1, 1-2,8-2 Westgaarde 1 ex. (JvB, Ruud Smit). 5-2
Wetenschapscentrum Watergraafsmeer I ex. (DT). l2-2 Zeeburgerdijk 1 ex. (MV). I9-2 Hoogoord-

dreef 1 ex. (Philip Plenckers).27-2 Schellingwouderbrug 1 ex. N (WvdS). 17-3 Groene AS t.h.v. Aker-
polder 1 ex. (JvB). 18-3 Gaaspezoom 1 ex. (WS).29-3 Australiëhavenweg autopark - N van Noord-

zeeweg 1 ex. (TvD).29-3 Aziëhavenweg 1 ex. (TvD).

Grutto 8-2.9-2,10-2,11-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder aanv. 2 ex., later 7 ex. (EdB, HM,

RvD, PM, PT, WS), 22-2 420 ex. (RvD), 2-3 >100 ex.. ook lJslandse (EdB), 10-3 t/m IB-3 ruim 20@ ex.

t.p., hierbij een groot aantal ljslandse (RvD, GvD, PM) en op 21-3 2200 ex. (WS).

1-3 lJdoorn >600 ex. (HB). 2-3 Holysloot >1500 ex. (HB).9-3 Barnegat 600 ex. (M.9-3 Kinsel 900

ex. (M. t+-: lJdoorn 100 ex. (EdB). 1-3 Kinsel 8a ex. (NZ).31-3 Kinsel en Kinseldam slaaprek (EdB).

lJslandse Gtutlo22-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 gekleurringd ex. t.p. (RvD). 10-3 Ho-
lendrechter- en Bullewijkerpolder 2 door kleuningen als zodanig herkenbare exemplaren t.p. (RvD,

PM). g-a Kinsel 22 ex. tussen ca. 900 Grutto's (M. Om de zaak te vereenvoudigen schijnt er ook een

kleurringproject van gewone Grutto's te zijn.
Wulp 17-1 Ronde Hoep 90 ex. (WS). 5-2 lnlaagpolder 20 ex. (JvB).8-2 Holendrechter- en Bullewij-
kerpolder I32 ex.,9-2 nog ruim 100 ex., op 2-3 nog 1 ex. (EdB, WS). 14-2 ljdoorn 95 ex. (EdB).8-3

Rijperweg 60 ex. (EdB). 9-3 Waterland 250 ex. (RVo). 31 -3 Kinseldam > 100 ex. (EdB).

Tureluur 13-1 lnlaagpolder 1 ex. tp. (PM). 23-1 lnlaagpolder 5 ex. laag naar N {RvD, PM).

Groenpootruiter 30-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder t ex. (WS).

Witgatje l8-1 lJpad,Vrjfhuizen 4 ex. t.p. (RvD, PM). 19-1 Spaarnwouderplas 1 ex. (PM). 19-1 lnlaag-
polder I ex. (PM). 10-2 Houtrakpolder 1 ex. (FvG). 28-1,9-2,19-2,2-3 Polder Groot-Mijdrecht resp.

l, 1, 4 en 2 ex. (EdB, FvG, WS).9-3 t/m 30-3 Lutkemeerpolder max.2 ex. UvB).
Zwartkopmeeuw 8-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (JHvO). 24-3 Station Lelylaan 1 ex.

N (Jan van der Laan). 28-3 Mauritskade 2 ex. zwemmend (Al).

Stormmeeuw 31-3 Kinseldam I ex. met oranje kleurring (EdB).

Baltische Zilvermeeuw (Geelpotige Zilvermeeuw) 9-2 Waver 2 ex. (WS).4-3 Lijnbaansgracht I ex.

(RA). g-: Erasmusgracht 'l ad. t.p. (RA). Deze meeuwen z'rjn o.m. door de gele oogrand te onderschei-
den van de Geelpootmeeuw. Verder hebben ze veel minder zwart in de vleugeltop.ln de wlnter hou-
den ze ook langer de winterstreping op de kop. Vroeger werd deze vorm als apart taxon ssp. omissus

beschouwd, maaÍ tegenwoordig is men daarvan afgestapt.
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Geelpootmeeuw i1-1,3-2, g-2,10-2 I ex. lewintert.p. Erasmusgracht (RA,WS).13-2Jachthaven

Uitdam 1 ex. ad. t.p., behalve door de heldergele poten was hij goed te determineren door de don-

kerrode oogrand (RvD, PM). '16-2 Westlandgracht I ex. 1e winter t.p' (JHvO).

Pontische Meeuw 5-1 Erasmusgracht/Burg.CramergÍacht 1 ex.3e winter t.p. (RA). 7-2 Amstel, op

sluizen I ex. te winter (PB).9-2 'l ex. 1e winter t.p. Erasmusgracht (RA). 17-2, 18-2 lsraëlskade 1 ex.

(RA, wS).

Halsbandparkiet l6-1 SlaapplaatsTennisbaan N0 van Sloterplas 925 ex.0p 19-2 en 25-2 825 ex.

(BMK).

Grote Alexanderparkiet l0-2 Nic.Broekhuizenweg, Eendrachtpolder 5 ex.:3 m. en 2 v. (FvG).

Kerkuil 22-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 dood ex., verkeersslachtoffer? (RvD, RR).

Steenuil 27- 1 Ronde Hoep 1 ex. (JHvO). 10-2, 24-2 en in maart WaveÍ in totaal 3 ex. bij 2 boerderij-

en (RvD, PM, PT).23-2 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. (ws). l.v.m. verstoringsgevoeligheid worden de

precieze locaties niet meer gegeven. Wij raden iedereen aan de plekken die men ontdekt geheim te

houden en hooguit globaal te vermelden. Verder dient men zich goed bewust te zijn van zijn verant-

woordelijkheid voor het welzijn van de vogels en de privacy van de bewoner van een erf waar zich

Steenuilen bevinden. Het is absoluut onaanvaardbaar als mensen van de openbare weg af gaan om

het beestje beter te kunnen bekijken!

Bosuil 7-2fud.Bos 2 vr. gehoord (EdB). 26-2 Lutkemeerweg 1 ex. (JvB). ln hetVondelpark bij de Em-

malaan een broedgeval. Er werden tweejongen vastgesteld (JHvo).

Ransuil 7-1 Flevopark 5 ex. (FvG). 12-1 ilm 30-3 Flevopark 2 ex. (AVN, EdB, PT). 11-2 Westelijk Half-

rond, Amstelveen 1 ex. roepend (DK). 26-l Westgaarde 2 ex., tlm 19-2 max.2 ex. (JvB). Nadien in fe-

bruari-maart 1 ex. Westgaarde (PT). 1 5-3 Vondelpark uitgang Van Eeghenstraat 1 ex. (BMK).

lJsvogel 24-2Polder Groot Mijdrecht 1 ex. (WS). 18-3 Klarenbeek 'l ex. vliegend over beek (WS). Mel-

dingen van exemplaren in Amstelpark, Vijfhoek en Haven Muiden in januari en februari (div. waarne-

mers). tg-3 Diemerzeedijk, Derde Diem 1 ex. (GvD).

Groene Specht 11-1 Sloterpark, tegenover0everpad 1 ex. (JHvO). l2-1 Spaarnwoude, Ringweg Hoe-

ve Catharina 1 ex. neer in boomsingel (PM). 12-1 Amstelrust 1 v. (Hanna Hirsch).26-1 tim 23-3

Volkstuinen Eendracht,Osdorp en Tigeno, Eendrachtpolder 1 ex., verder I gehoord Sportpark de Een-

dracht op 26-1 (JvB, FvG, Trees Kaizer, WS). 19-2 Botshol 1 ex. (FvG). 5-3, 2B-3 Kalfjeslaan gehoord

(EdB). 5-3 Amstelpark 1 ex. (Jikke veltman). 7-3 vliegenbos 2 ex. (NZ). 13-3 Asd.Bos, omg. Boswach-

terij 1 ex. (Joop van den Brink). 18-3 Oostoever, Sloterplas I ex. roepend (BMK)'

Grote Bonte Specht 28-2 binnenblok Kalkmarkt/Pr.Hendrikkade t.h.v de brug lJtunnel 1 ex. roffe-

lend in hoge, oude boom (Jaap Slooten, med. Ruud Vlek ).

Kleine Bonte Specht t-2 Amstelveen. Westelijk Halfrond/Max Havelaarlaan 1 m. in parkje t.p. (DK).

Veldleeuwerik 22-2 Rijperdwarsweg 140 ex.; op 1-3 1 ex. zingend (NZ)'

Boomleeuwerik 27-2zuidkantuitdam 1 ex. N (WvdS).

Oeverzwaluw 25-3 Kinseldam a ex. N (FvG). 26-3 Houtrakkerbeemden-west 1 ex. N [PM).

Boerenzwaluw 26-3 0ude Notweg, Vinkebrug 1 ex. foer. (RvD, PM). 31 -3 Houtrakkerbeemden-west

1 ex. foer. (PM). 5-4 Ransdorp 1 ex. (FvG).

Waterpieper 5-1 Zuiderwoude 20 ex. (M. 5-1 overdiemerpolder 18 ex. (NZ). 24-'l Rijperdwarsweg

1a ex. (NZ).2-2 Haven-Ballast 12 ex. (NZ).9-2 Diemerpolder 12 ex. (NZ). 9-2,26-2,10-3 Holen-

drechter- en Bullewijkerpolder 2-3 ex. (EdB, WS). 14-2 Waterland-0ost overal waargenomen (EdB).

26-2 Eendrachtpolder 2 ex. (JvB). 28-3 Asd.Bos, oeverwal N.Meer 3 ex., 1 in zomerkleed (JHv0).

Grote Gele Kwikstaart 8-1 aan deVecht 1 ex. (w5). l8-1 lJpad,vrjfhuizen 1 ex. t.p. (RvD, PM). l8-1

Hoek Nic.Broekhuizenweg en J. van den Bergweg 1 ex. (JvB). 11-2 Schipholweg fietstunnel bij oprit

A9 1 ex. (PÏ. 2l-2 Morswael, spaarnwoude I ex. (JvB). 7-3 Haarlemmerweg t.h.v. Haya van some-

ren-Downerstraat 1 ex. op fietspad (RvD, PM). 1 4-3 Nwe.Brettenpad 'l ex. 0 (RvD, PM). 1 5-3 PEN-

centrale Diemen I ex w (RÀ RvD, PM). 22-3 Broekz'rjdsepolder 1 ex. (ws). verder gemeld op AVN:

Pont Hemweg, Holendrechter- en Bullewijkerpolder en MuiderbeÍg. Zie ook het artikel van Ruud

Altenburg in deze Gierzwoluw.
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Witte Kwikstaart 23-1 Osdorper Binnenpolder 1 ex. N0 en 3 ex. t.p. (RvD, PM).0p t2-3 22ex.al
daar (PT). 7-3 Hoekenesgracht 1 ex. over (JLK). 23-2Uburg 1 ex. (NZ).

Rouwkwikstaart 5-3, 14-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 v. en op 30-3 I m. (WS). i2-3, 1S-
3,29-3 max.2 ex.Osdorper Binnenpolder (JvB, Pï).28-3 Schinkelbos 1 v. (JHvO).29-3 Osdorper
Binnenpolder 2 ex. (TvD).30-3 lJdoorn 1 paar (MV).

Èstvogel 24- 1 Amstelpark I ex. (PB). 25-'l Amste lveenseweg I ex. (PB). 25- I Amstelveen (25-44-
45) 1 ex. (PB).29 tlm 31-1 MAP, R. Bloemgartensingel en omgeving, aanv.3 ex., oplopend tot 7 ex.
(RR, EdB, RvD, PM, JLK, PT). i-2 Badhoevedorp, Akerdijk I ex. in tuin (med. Gerben de Boer). 1-2 Die-
men-Noord, winkelcentrum 14 ex. (Ad Hartog, med. PB). 2-2 Westwtjk Amstelveen 3 ex. ad. t.p. (P.

Böhre via DBA).6-2 t/m 9-2 Buitenveldert 2 ex. (PB).

Blauwborst 23-3 0verdiemerpolder 1 ex. zingend (NZ). 25-3 De Kluut NW-hoek 2 m. zingend, Nwe.
Brettenpad 1 m. (RvD, PM).25-3 Brettenzone I ex. (KJ).26-3 De Kluut 1 ex. (JvB, PT).26-à Spaarn-
wouderveen 1 ex. zingend (JvB).26-3 Houtrakkerbeemden-west 1 ex. zingend (JvB).2B-3 De Hoge
Dijk 1 m. zingend (WS).29-3 Botshol t ex. (FvG).

Zwarte Roodstaart 8- 1 , 9- 1 bij Weesp, Uitermeer ovezijde van de Vecht I ex. (WS, RvD, PM). 25-3
Brettenzone 2 ex. (KJ).28-3,30-3 Zeeburgerpad I m.zang (EdB, Lin Tabak).29-3 TJ. Melissaweg 1

zingend (NZ).

Roodborsttapuit 6-1, 11-1, 12-1 Houtrakkerbeemden-oost 1 m. t.p. (RvD, PM).2-2 Schinkelbos I m,

t.p. (RvD).2-3 Schinkelbos 'l m. (EdB), to-3 1 v. (RvD, pM).

Tapuit 23-3 lJdoorn I m. (U). 2B-3 Aandammergouw I ex. (FV).

Beflijster een behoorlijk vroege: 10-3 Schinkelbos 1 m. (DK).

Koperwiek 22-3 Artis I ex. (FvG).29-3 Vliegenbos 8 ex. (NZ).

Grote Lijster 29-1 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (W5). 1O-2 Groot Duivendrechtsepolder
1 ex. t.p. omg. Deneba (RvD, PM). l4-2 Uitdammerdijk 1 ex. (EdB). 20-2 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex.
in gezelschap van Kramsvogels (WS). 5-3 Wetenschapscenturm WateÍgraafsmeer 2 ex.0 (DT). t2-3
Bizonweide Asd.Bos 1 ex. (RR).

Cetti's Zanger 25-2,26-2 Batter'rj-Spaarnwouderveen 1 ex. roepend, tevens subsong gehoord. Ge-
luidsopnamen gemaakt (RvD). Determinatie bevestigd door Magnus Robb, Waarneming met bewijs-
stukken overgelegd aan de CDNA.
Zwartkop 12-1 De Groene AS, Akerpolder 1 v. (M. Vroege, med. JvB).27-1 Beatrixpark I ex. zingend
(JHvo). 10-3 Gen. Vetteístraat 1 ex. zingend (JHvo). 25-3 Lange Bretten I ex. (PT). 29-3 WC Tigeno 1

ex. zingend (JvB).

Fitis 26-3 Nwe.Brettenpad 1 ex. zingend (JvB, RvD, PM).26-3 De Kluut I ex. (PT).26-3 De Hoqe Dijk
1 ex. zingend (WS). 26-3 Westgaarde I ex. zingend (JvB). 27-3 0uderkerkerplas 1 ex. (FvG). 27-3
Asd.Bos tussen rotonde en hockeyvelden I ex. (JHv0).

Tjiftjaf 5-l 1 ex. in tuin aan NW-hoek 0uderkerkerplas (RvD). 26-2 Langswater zang (PT). 2-3
Broekermeerdijk 1 ex. in tuin (RVo).9-3 Gaasperzoom 1 ex. zingend (WS). lO-3 Amstelveen, Laan van
Nieuwer Amstel 1 ex. zingend (RvD, PM). 10-3 Groenelaan Amstelveen zang (RVo). 10-3 Broeker-
meerdijk zang (RVo), 10-3 Funke Kiippersstraat, 0sdorp zang (Greet Boomhouwed. 11-3 Tenniscom-
plex fud.Bos 1 ex. (JHv0). 13-3 lJdoorn 1 ex. (FvG). 15-3 Westgaarde 4 ex. zingend (JvB). 26-3 tot ten
minste 8-4 1 ex. die mengzang 'Fitjaf'gaf langs het Brettenpad bij de 0ostelijke Puinstort (RvD, PM).

Vuurgoudhaantje 2-1, 3-1, 23-1 Sloterpark Allendelaan ten minste 2 ex. t.p. (RvD, pM).8-t Sloter-
plas 1 ex. (WS).3-1 Brettenpad 1 ex. (RvD, PM).3-t M.L Kingpark I ex. (RR).6-t Nwe.Oosterbe-
graafplaats 3 ex. (FvG). 13-1 Landschapspark De 0everlanden I ex. (RR). 1B-l Laplacestraat 2 ex.
(GvD). Gehele periode t/m 15-3 max.5 ex. geteld op Westgaarde (JvB). 20-j Westgaarde 1 ex. (PT).

12-1,24-1,5-2,6-2Flevoparklex.(EdB,FvG,JLK,PI.2l-ttud.Bos hockeyvelden4ex.(JHvO).31-
1 Zorgvlied 1 ex. (FvG). 9-2,22-3V4fhoek 1 ex. (EdB, FvG).23-2 Haven-Ballast 2 ex. (NZ). 19-3 Artis
1 ex. (RR).

Baardmannetje 11 - l De Klu ut gehoord (RvD, PM). l8- 1 lJdoorn 2 ex. (FvG). 25-3 BÍettenzone 2 m. 4
v. (KJ).26-3 De Kluut 1 paar (JvB).

De Gierzwaluw JAAR6AN6 {r Nrz ;erttugtn u oos 37



Matkop 7-1 Flevopark I ex. (Frans de Kruifl.9-2 Vijfhoek 1 ex. (EdB).14-3,25-3.30-3,31-3 Bretten-
pad zeker 2 ex. roepend/zingend (RvD, PM). t4-3, 26-3, 3t-3 Nwe.BÍettenpad I ex. zingend (RvD,

PM, PT). 25-3 Zijkanaal F 1 ex. zingend (RvD, PM). 26-3 Boezemgebied Halfweg I ex. bij Gemaal
(JvB).5-3 De Hoge Dijk 1 ex. roepend (WS).

Boomklever 26-1 Vondelpark omg. standbeeld Vondel gehoord (RvD).12-3 Vondelpark omg. Emma-
laan 1 ex. (JvB). z-z tud.Bos, Radar 1 ex. roepend (RvD). 6-2, i1-2 Flevopark íesp. 4 en 2 ex. (pT). 23-3,
30-3 Flevopark resp.3 en 1 ex gehoord (EdB, NZ). l0-2,8-3,3't-3 oosterpark I ex.. op laatstgenoemde
datum broedgeval vastgesteld (RA M. 2-3 Jaagpadbos 2 ex. (Cees van den 0eved. 30-3 Frankendael l
ex gehoord (EdB). 30-3 0p twee plaatsen in het centrale deel van het Asd.Bos gehoord (TvL).

TaigaboomkruipeÍ 15-1 Westgaarde 1 ex. t.p. (JvB): hoewel de kleedbeschr'rjving wellicht wat sum-
mier is ('brede wenkbrauwstreep'), geeft de beschrijving van het geluid m.i. uitsluitsel: "als'belletje'
Pimpelmees.' De foerageerhoogte was onder de zes meter. Wellicht het exemplaar dat een maand
eerder in het Sloterpark rondhing?
Roek 9-l WC Dijkzicht 1 ad. t.p. (PM). t0-1, 9-3 AMC-tenein max. 14 ex. (EdB, WS). Il-t potder

0ostzaan I 6 ex. (NZ). 30- I Korte Muiderweg enkele ex. (EdB). 7-2 omg. Ransdorp 28 ex. (Ed B). 9-2
Machineweg, Ouderkerk a/d Amstel 5 ex. (EdB). t4-2 Broekermeer >5 ex. (EdB).2o-2 De Ronde Hoep
10 ex. (WS).8-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. 0HvO). 13-3 Het Schouw nestbouw: 2
nesten, 27-3 l4 nesten (RVo).20-3 Uilenstede, Amstelveen 2 ex. (Merijn van Leeuwen).29-3 Bp-sta-
tion A1 ten minste 3 nesten (EdB).

Bonte Kraai 3-3 Houtrakpolder 1 ex. (PT).

Raaf 4-3 Middelpolder onder Amstelveen I ex. overvliegend (HB).

Keep 5-2 Westgaarde 1 ex. UvB).
Kruisbek 25-2 Laplacestraat 1 ex. (GvD). 29-3 wc De Bretten I ex. (TvD).30-3 westgaarde 1 v. (JvB).

Goudvink 24-2 Flevopark 1 paar (lman Keuchenius).
Appelvink 5-3 Westgaarde I ex. (JvB).28-3 Bisonweide 2 ex. (JHvO).

Andere sooÍten
Kleine Vos 15-3 Zunderdorp 1 ex. (NZ).23-3 Westgaarde I ex. (JvB).

Dagpauwoog 24-3 De Groene AS bij de Akerpolder I ex. (JvB).

Gehakkelde Aurelia '15-3 Westgaarde I ex. UvB).
Citroenvlinder 23-3 G. van Lierstraat 1 ex. (JvB).

cf. Dwergvleermuis 1 6-3 2 ex. rondvllegend R. Vinkeleskade (TvL).

Hermelijn 22-3 landsmeerderveld 1 ex. winterkleed (NZ). ZS-e Osdorper Binnenpolder t ex. (JvB).

Afkortingen
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DK

DT
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FV
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JLK
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0ntvangen literatuur
Jan van Blanken

De DuinstogNogelclub Katwijk), jg. r7,2oo2 nÍ.3
. Roodmus in het Heerenschoolbos.

Tweede najaarsgeval voor Katwijk.

De DuinstogNogelclub Katwijk), j9. 17,2003 nÍ.I
Dit nummer (hetjaarverslag 2002) bestaat in hoofdzaak uit een overzicht van alle in 2002 in het

werkgebied van Katwijk vastgestelde soorten, waaronder aardig wat zeldzame. Zelfs aan de meest alge-
mene soorten worden wel een of enkele regels gewijd. Een dergelijke opzet verdient navolging.
o Fenologie 2002.

Van drie soorten zijn de vroegste data aangescheÍpt: Grutto 9 febr., Zomertortel 1 april, Beflijster l7 april.

De Grouwe Gans (stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland), jg. 19, 2oo3 nr.l
o Koude roofvogels in Zuidel'rjk Flevoland.

Resultaten van sinds 1992 uitgevoerde wintertellingen. Sterke achteruitgang Blauwe Kiekendief. Ook

het aantal Torenvalken loopt de laatste jaren teíug.
r Ringverslag Kromslootpark 2002.

De Grouwe Gors (Avifauna Groningen), jg. 30 2002 nr.4
. Zangactivitelt hetjaar rond aan de stadsrand van Groningen.

ln een gebied van twee bij twee kilometer noteerde de auteur van dit artikel enkelejaren achtereen da-
gelijks stelselmatig de zangactiviteiten van algemeen voorkomende zangvogels. Hij concludeert dat er

in mei buiten de zeer vroege ochtenduren aanzienlijk meer Merels zingen dan in maart, hetgeen hij

merkwaardig vindt voor een sooÍt die al in april broedt.
. Recente aantalsontwikkelingen van Grote Canadese Ganzen in het Gorecht

De toename van deze soort gedurende de laatste tien jaar vindt zijn mogelijke oorzaak in de verplaat-

sing van de overwinteringsgebieden in Duitsland.

De Kieft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek), jg. 27, 2@3 nr.1

r 2002 Een Blauwe Reigerjaar met plezierige en minder plezierige momenten.

De Zaanstreek telt275 paaL 0p drie locatíes broedt 870/0 van de populatie.
r De Noord-Hollandse graslanden minder in trek bij de Goudplevier.

Ook verschenen in lussen Duin en àik,j9.2,2003 nr.1. Zie aldaar.

De Kieft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek). jg . 27, 2Cf,,3 m.2
r Verslag Kluteninventarisatie 2002.

Totaal 38-39 paar, waarvan 15 paar in het Westzijderveld. ln de periode 1997-2002 bereikte de broedpo-

pulatie in 200'l haar hoogste stand met 76-81 paar, waarvan 36 paar in Saendelft. lnmiddels is/wordt deze

locatie grotendeels volgebouwd met huizen en kwam het aantal broedparen er in 2002 niet boven de 3.

De Kleine AlkNogelwerkgroep Alkmaar e.o.), jg. 20, 2002 nr.3
. BroedvogelinventaÍisatie van de Kleimeer in 2002.
r Succesvol 2002 voor de lJsvogels bij !§M in Alkmaar.
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De Kleine AlkNogelwerkgroep Alkmaar e.o.), jg. 20,2(fr2 nr.4

o Zeetrekoverzicht telpost Camperduin januari t/m maaÍt 2002.

De Kleine Alklogelwerkgroep Alkmaar e.o.), jg. 2'1, 2003 nr.1

. Verrassingen in de Stad van de Zon.
o Broedvogels van De Draai, Heerhugowaard.

Een gedegen verslag van een in 2002 uitgevoeÍde inventarisatie van een '168 ha groot gebied, waar 49

soorten broedvogels zijn vastgesteld verdeeld over 540 territoria.
. MaaÍtse Rosse Franjepoot bij zeewering.

De Korhoon fVogelwerkgroep Het Gooi en omstreken), jg. 37, 2003 nr.1

. Een vliegende kokerbalk

over vogelanatomie, met name in relatie tot het vliegen.

De KorhoonNogelwerkgroep Het Gooi en omstreken), j9.37,2í:f,3 nr.Z

. ïerugmeldingen van Haviken.

Overzicht van I 2 teruggemelde Haviken, waarvan 7 víouwen en 5 mannen. De oudste teruggemelde

Havik werd 1136 dagen. ln vier gevallen bleken de terugmeldingen betrekking te hebben op in het ver-
keer verongelukte of tegen een ruit aangevlogen Haviken. ln deze vier gevallen bedroeg de leeftijd

maximaal 58 dagen.

De KruisbeklYogelwacht Utrecht), jg. 46, 2003 nr.1

ïhemanummer gewijd aan de natuurontwikkeling in de uiterwaarden met een terugblik op het uit 1987

daterende Plan Ooievaar en de gevolgen daarvan voor de natuur.

De KruisbekNogelwacht Utrecht), j9.40 2ff,3 nr.2

r Zeldzame broedvogels en kolonievogels in 2001.

ln de Botshol:Aalscholver l80 paar, Lepelaar 5 paar en Visdief 272 broedgevallen (werkgebied WG
Amsterdam), Nachtzwaluw 12 paar Leusderheide.

o Najaarstrek in 2002 over telpost Noordhout (deel l).

lnT03telurenzijn3ll.0lSvogelsgeteldmetintotaal l3Ssoorten.Hetjaar2002wastotnutoehet
beste jaar met een uurgemiddelde va n 584 vogels met a ls topdag 7 oktober met 12.688 vogels.

r De lokale trekteldagen van afdeling Amersfoort.
o Veel Kruisbekken in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

Kort verslag van de invasie in 2002 met in de periode l9-25 augustus maximaal 785 doortrekkende

exemplaren. Het aantal pleisterende vogels bereikte in de periode 2-8 dcember een piek met rond de

220 exemplaren.

De KruisbekÍYogelwacht Utrecht), jg. 46, 2003 nr. 3

r Week 16: Je zult hem maar gemist hebben !

0ver de influx van de Graspieper tussen 10 en 20 april 2003.
o Najaarstíek in 2002 over telpost Noordhout (deel 2).

Enkele aantallen: Beflijster 70, 0oievaar 32 (25 augustus), Morinelplevier B, Kleine Jager 4, Klapekster 7

r Kleinste Jager.

Binnenlandwaarneming 20 augustus 2001 Nieuwer ter Aa. Waarnemingen in het binnenland van deze

jagersoort zijn, in tegenstelling tot die van de andere jagersoorten, niet ongebruikelijk.

De MourikVogelwerkgroep Rijk van Nijmegen), 2003 nr.1

r lJslandse Grutto's in het Rijk van Nijmegen 2002.

Medio april maximaal 100.
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De Skor(Vogelwerkgroep Texel), jg.22,2$3 N.1
o Weidevogelbescherming op ïexel in 2002.

Kievit en Grutto in de min.
. Waarnemingen november 2002 t/m januari 2003.

Texel is in het najaar altijd goed voor een paar toppers: Kleine Geelpootruiter op 27-10, Geelsnavel-
koekoek op 7-10, Mongoolse Pieper op l2-11.

De Skor(Vogelwerkgroep Texel), j g. 22, 2@3 nr.2

. Broedvogelinventaíisatie staatsbossen De Dennen 2002.

ln dit 500 ha grote gebied zijn 60 soorten vastgesteld. De aantallen worden vergeleken met 1997 (54

soorten). ln de plus onder meer: Havik (van 1 naar 5), Buizerd (van 3 naar 8), Houtsnip (van 1 7 naar
26), Goudhaan (van 11 naar 41),Vink (van 196 naar 249). Kruisbek (van 0 naar 18). ln de min: Sperwer
(van7 naar 3),Torenvalk (van 3 naar0), Boomvalk (van 7 naar 4), Zomertortel (van 25 naar 14),

Nachtegaal (van 3 naar 0), Gekraagde Roodstaart (van 13 naar 3), Ekster {van 53 naar 27]r.
. Hoe vaak zingt de Winterkoning?
o Drie winterse wadvogeltellingen seizoen 2002-3003.

De Skor (Vogelwerkgroep ïexel), jg. 22, 2003 nr.3
. Oranje-Oranje-Wit-Groen: een lJslandse Grutto in de Mokbaai.
. oostelijke Blonde ïapuil de Petten 4 mei 2003.
. De Vogels van de Ploegelanden in 2001 en 2002.
o Korverskooi nr.40.

De Stee n I oper (Vogelwerkgroep Den Helder), jg. 2 1, 2003 n r. 1 1 1

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helder), jg. 21,2ffi3 nr.112
.0lieduikers.

ln november/december 2002 28 olievervuilde duikers bij Huisduinen.

De Strondloper (Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk), j9. 35, 2003 nr.t
. Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2002.

Verslag van de inventarisatie van vijf kerngebieden in het zuidelijk deel van de AW-duinen.

De Strondloper (Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk), jg. 35, 2003 nr.2
o Broedvogels van Nieuw-Leeuwenhorst in 2002.

0p 38 ha 30 soorten met totaal 317 territoria.

De Tri n gioo n $togelwerkgroep Schagen en omstreken), jg. 26, 2003 n r. 1

o Kerkuilen rondom Schagen.
. De omzwervingen van een Zwarte lbis.
o De Steenuilen van de Belkmerweg.

De Tringioon I'loqelwerkgroep 5chagen en omstreken), jg. 26,2003 nr.2
o Stookolieslachtoffertel língen.
e Broedvogels van het Kooibosch en Luttickduin in 2000.

Samenvatting van een broedvogelkartering in de gemeente Callantsoog door bureau Altenburg ft
Wymenga in opdracht van Staatsbosbeheer. Er zijn in het 60 ha grote gebied 33 soorten vastgesteld,
waarvan 23 zijn gekarteerd. Het artikel houdt de lezer onkundig van de gehanteerde onderzoeksmethode.

. Midwintertellingen watervogels.
e Kooibosch-Luttickduin 1 997-2000.
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ln dit artikel woÍden de resultaten van 20OO (zie hiervoor) vergeleken met 1997 (36 soorten).

DeTringioonNogelweÍkgroep Schagen en omstreken), jg. 26, 2003 nr.3

. Voedsel Ransuil en Kerkuil.

Uit een onderzoek naar het voedselmenu van beide soorten in het Zwanenwater blijkt dat 509b van het

aantal prooien bij de Ransuil uit Ve ldmuizen bestaat, gevolgd door de Bosmuis met 25%. Bij de Kerkuil

vormt de Huisspitsmuis 62clb van het hoofdmenu'
. Vroeg of laat

Smienten in de zomer.
o Vogelkijkdag bij de Putten 1 3 april 2003.

o Verslag broedvogels van het Zwanenwater 2002.

Op am na 76 soorten. Aalscholver 950 paar, Blauwborst 73 paar (noq 5-10 paar in 1990)'

. Huiszwaluwonderzoek 2002.

Vanaf 1 9g6 geleidelijke afname van 272 nesten tot 1 57 nesten in 2002. Mogelijke oorzaak is de omzet-

ting van weÍand in bollenvelden met als gevolg minder insecten en dus minder voedselaanbod.

De Wi nterko n i n9 Uogelwerkg roep Castricu m), j g. 37, 2Cf,2 nr.4

o Leuke terugmeldingen van de vinkenbaan Castricum (3).

De Winterkonin! (Vogelwerkgroep Castricum), jg. 38, 2003 nr'1

. Jaarverslag roofvogels 2002.

Aantal paren/territoria in het Noord-Hollands Duinreservaat en Duin Schoorl:

Wespendief I (succesvol broedgeval), Havik22-25,Sperwer 20, Buizerd 3T.Torenvalk 1, Boomvalk0'

De Winterkonin! (Vogelwerkgroep Castricum), jg. 38, 2003 nr.2

. Bosuilstand.

Sterke afname bosuilenstand v.a. 1992 met maximaal 113 paar tot 52 paar in 2003'

Er zijn aanwijzingen dat de Havik hierb'rj een negatieve rol speelt.

. Havik: koning van het bos of vliegende gehaktmolen? Over de invloed van de Havik op het voorkomen

van andere vogelsoorten in de noordelijke Kennemerduinen.

Ficedulo (Twentse Vogelwerkg roep), jg. 32, 2003 nr' 1

. Najaarstrek in Twente 2002.

. Jaarverslag Vogelringstation Overdinkel 2001.

Een op zo septimber I996 geringde Ransuil werd op 25 maart 2000 dood teruggemeld uit Groppel

(Duitsland).

o Resultaten LSB-tellingen 2002 in Twente'

T.o.v. 2001 afname Oeverzwaluw met 130tu tot 276 paar, Roek toename met 180ó tot 2607 paar, Huis-

zwaluw afname met 150,b tot 1619 nesten. Geoorde Fuut 1B paar (Engbertsdijksvenen), Witoogeend 1

teíitorium (Engbersdijkvenen), Kuifleeuwerk 2 territoria (Rijssen). Paapje 'l territorium (Haaksberqer-

veen), Grauwe Klauwier 4 territoria.
o De Lonnekermeerroute.

Fitis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland). jg. 39, 2003 nr.1

. ïeÍugkeer van de Oeverzwaluw als broedvogel.

. Vinken, waar komen ze vandaan en waaí gaan ze heen?

Via ringondezoek weten we meer oveÍ het trekgedrag van de Vink Nog geen 1% van de geringde

Mnken woÍdt teruggemeld. Alleen al in de AW-duinen zijn er t/m 2@'l 6826 geringd.

. Aantal broedparen van meeuwen en sterns in de Umond in 2001 en 2002.

Wat aantallen:Stormmeeuw 144, Kleine Mantelmeeuw 2179, Zilvermeeuw 1636.
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. Zeetrektel lingen in Bloemendaal aan Zee 2002.
o Zomerfenologie 2002.

Verbetering van vÍoegste data: Kleine Plevier 2 maart, Bonte Vliegenvanger 2 april.

Fifls (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland), jg. 39, 2003 nr.2
. OverwinteÍende SlechNalken in de Haarlemmermeer in de winter van 2001102.

Wie Slechwalken wil ontdekken hoeft alleen maar hoogspanningsmasten af te turen. Makkelijk gezegd

natuurlijk, maar het is een kwestie van veel geduld, want de vogels weten zich vaak perfect te'verstop-
penl Erik Wokke, schrijver van dit artikel, besloot aldus en doet verslag van zijn begin september 2001

gestarte onderzoek. 0p 18 september ontdekte hij vanaf het lJpad in mast 82 een adult vrouwtje en op

28 september een adult mannetje in mast 60 bij Hoofddorp. Alleen al aan het vrouwtje werden maar

liefst B0 observatie-uren besteed. Erik concludeert uit eigen waarnemingen dat met name het vrouwtje
er eenl afgebakend foerageergebied op nahoudt. Hij gaat, ook weer gebaseerd op eigen onderzoek, in

op prooikeuze, jachttechniek, fysiologie en interactie tussen beide Slechtvalken en toetst zijn bevindin-
gen aan de opvattingen uit de huidige literatuur.

o Jonge Bosuilen vroeg in de veren.
. Zeearend, flexibele vliegende deur.
. 0pvallend hoog aantal Graspiepers op VRS Cornelis van Lennep in april 2003.

Meerkoet (Natuurvereniging Wierhaven), 2002 nr.4

r Twee weken vogels vangen in Zweden.

Meerkoet (Natuurverenigi ng Wierhaven), 2003 n r. 1

r Huiszwaluwinventarisatie 2002 Wierhaven-gebied.

Stand blijft met 373 bewoonde nesten op peil t.o.v.2001 met 351 nesten.
o Jaarverslag Ringonderzoek De Voorboezem en bij gemaal Leemans 2002.

Een uitgebreid artikel van 1 7 blz. over de vangst van 3050 (!) vogels verdeeld over 57 soorten.

Meerkoef (Natuurvereniging Wierhaven), 2003 nr.2
o Vuurgoudhaantjes in 2002-2003.
o lnventarisatie van broedvogels BMP Stroe 2002.
o Jan van Gent in het werkgebied van Wierhaven.

Het Vogeljoor{tijdschrift voor vogelstudie ft vogelbescherming), jq. 50, 2002 nr.6
. Ekstert tussen weten en denken te weten.

Een uitermate boeiend en blj wijlen diepzinnig artikel over de Ekster met een groot aantal literatuurver-
wijzingen.

HetVogeljoor(tijdschrift voor vogelstudie Et vogelbescherming), jg. 51, 2003 nr.1

o De Slechtvalk: winterterritoria in de Greidhoeke van Friesland.
. De groei van nestjongen van de Sperwer.
. Roek en Boomvalk in de Lickebaert: ongemakkelijke buren.

Het Vogeljoor (tijdsch rift voor vogelstud ie tt vogelbescherm ing), jq. 51, 2003 nr.2
. Enige resultaten van ruim veertig jaar onderzoek naar de Kolgans in Nederland.

ln de jaren zestig verbleven er jaarlijks, verspreid over een betrekkelijk klein aantal gebieden, 50.000 Kol-
ganzen in Nederland. Geleidelijk zijn de aantallen opgelopen tot 600.000.

o Geografische variatie bij ganzen. Deel 3: De West-Siberische Taigagans ofJohansens Gans.
. Juryrapport Jaap Taapken Vogelfotoparade 2002.

ln dit artikel de met een derde prijs beloonde foto van Hanna Hirsch van twee Steenuilen in de Eempolder.
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50V0N t'tieuws, jg. 1 5, 2Cfr2 nr.4

o Trends brj watervogels: herbivoren nog steeds in de lift?
De verbetering van de voedselomstandigheden als gevolg van de intensivering van de landbouw heeft
plantenetende soorten goed gedaan. De Nederlandse Smient-populatie is de laatste kwarteeuw vervijf-
voudigd. Ook bij de Krakeend doet zich dezelfde aantalsontwikkeling voor. Daarentegen is de lange ter-
mijntrend in de zgn. Zoete Rijkswateren voor de Tafeleend negatief, hetgeen met name zijn oorzaak
vindt in de gestage afname van de populatie driehoeksmossels

o PTT-resultaten december 2001.

ln dit artikel wordt onder meer stilgestaan bij de aantalsontwikkeling van de Patrijs mede in vergelijking
tot de aantallen in de pas verschenen S0V0N-broedvogelatlas.

50V0lV Nieuws, jg. 16, 2003 nr.1

o Flaminqo's in Nederland:wat doen'zuurstokken' in een kikkerland?

0ver herkenning van de vier in Nederland voorkomende flamingo's. Uitgezonderd de Europese Flamingo
worden waarnemingen van de overige drie soorten geacht betrekking te hebben op flamingo's afkomstig
uit dierentuinen en waterwildcollecties.Omdat de Europese Flamingo in Zuid-Europa broedt, kan niet
uitgesloten worden dat waarnemingen van deze soort betrekking hebben op zuiver wilde exemplaren.

. Topaantallen van menig kolonievogel in 2002.
r Midwintertelling januari 2002: veel zaagbekken, weinig ïafeleenden.
. Roofuogels in de midwintertelling (2002).

De dalende trend van Blauwe Kiekendief en Ruigpootbuizerd zet zich voort (tussen haakjes de aantallen
vanjanuaril9S2):BlauweKiekendief34g(+89),Ruigpootbuizerd56(126).Vanhetaantalvanl4T
Slechtvalken kijkt niemand meer op, maar vergelijk dat eens met 'lgB2 toen er nog 19 werden geteld.

. Geen tob- maar ongekend topjaar voor de lJsvogel.

50V0fittieuws, jg. 16,2003 nr.2
r Afname van Eider, Scholekter en Kanoet in de Waddenzee: zoeken naar de parallellen.

0nderzoek wijst uit dat de gemechaniseerde schelpdiervisserij tenminste voor een deel heeft bijgedra-
gen aan de achteruitgang van genoemde soorten. Zie ookVogelnieuw5jg. 1 6, 2@3 nr.i.

o Gevleugelde vrouwen.

Guus van Duin interviewde Gert Baeyens. De geïnterviewde is deskundige op het gebied van kraai-
achtigen en met name de Ekster is onderwerp van haar studie geweest.

o Zeer matig jaar voor de Huiszwaluw.

ln het kader van het LSB (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels) zijnin2002 21.000 huiszwaluwnesten
geteld (in 2001 24.630). De trend van het aantalsverloop is nog steeds dalende en de index [1990 = 100)

bleef in 2002 even boven de 60 steken.

SOVOIV Nieuwsbrief maart 2003, Noord-Holland
Een samenvatting van bÍoedgevallen in 2002 in en om Amsterdam van soorten uit het Landelijke Soort-
onderzoek Broedvogels: Kwak 11 nesten in Artis, Pijlstaart 1 broedgeval Waterland, Bontbekplevier 9 paar,

Strandplevier 2 paar, Kemphaan 7 paar, Zwartkopmeeuw 4 paar Amsterdam-ZO, Kerkuil 8 paar Haarlem-
mermeer, Velduil 2-3 paar Schiphol, lJsvogel 2 p. (Ouderkerk en Badhoevedorp), Grote Karekiet 1 paar

0uderkerk.

50V0lV Nieuwsbrief juni 2003, Noord-Holland
lnmiddels al lang bekend bij de Amsterdamse vogelaars: het broedgeval van de Slechtvalk op de Hemcen-
trale (zie het artikel in dit nummed.

Verder 5 paar Zwartkopmeeuw in de Haarlemmermeer.

Kraanvogel 1 april2Cf,2 2 ter plekke Waterland-0ost (deze waarneming heeft klaarbl'rjkelijk de waarne-
mingenrubriek va n De Gierzwoluw niet gehaald).
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V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jS. 19, 2(fr2 nr.4
. Aanpassing aan klimaatverandering wordt beperkt door de aankomstdatum bij een lange-afstandstrek-

vogel.

Een zeer boeiend artikel en voer voor fenologen. Het verscheen oorspronkelijk in /Voture en belicht voor-

namelijk de Bonte Vliegenvanger. Te lezen valt onder meer dat ondanks een stijging van de temperatuur
in de periode 1 980-2000 de aankomstdatum van Bonte Vliegenvangers in hun broedgebieden niet is

vervroegd. Wel is de gemiddelde legdatum tien dagen naaÍ voren geschoven.

V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jg. 20, 2003 nr.1

. Fenoloqie van de Gierzwaluw in 1980-2002.

Vroegste datum voor de regio Arnhem 3 april I 986. Gemiddeld vroegste datum over 1 980-2002 I 8 april

met een standaardafwijking van 5,5 dagen. ln de regio Amsterdam bedraagt de gemiddeld vroegste

datum oveí 1958-2002 20 april (n=45) met een standaardafwijking van 6,2 dagen (bron: fenologie-

archief Jan van Blanken).
o Resultaten Klapekstertelling 2002.

ln november 2002 verbleven l8 à 19 Klapeksters op de Zuidoost-Veluwe.

V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jg. 20, 2003 nr.2
. Vergelijking tussen twee aangereden Buizerds.

Met wat voor problemen men te maken kan krijgen bij de geslachtsbepaling van Buizerds.
o 2002: Topjaar voor de lJsvogels rond Arnhem.

Evenals in 1995 ook in 2002 30 paar. Binnen het onderzoeksgebied verschoven de territoria/broedplaat-
sen van de Veluwerand naar met name de uiterwaarden.

. Broedpoging van Buizerd binnen de bebouwde kom van Arnhem in 2002.

. Broedvogelinventarisaties van de Gelderse Poort in 2002.

Vog e I n i e u ws (Y ogel bescherm ing Nederla nd), j g. 1 0 2003 n r. 1

o Eidereenden sterven nog steeds door gebÍek aan geschikt voedsel in de Waddenzee. Natuurbeschermers

en de mosselsector staan lijnrecht tegenover elkaar. Sinds de winter 1 999-2000 zijn tienduizenden dode

Eiders gevonden. Het aantal in ons land overwinterende Scholeksters is met 3@ó afgenomen. Volgens

de natuurbeschermingssector moeten de oorzaken van deze rampzalige ontwikkeling gezocht worden

in overbevissing van kokkels en mossels. De mosselboeren wijten de sterfte aan parasitaire darminfec-
ties en vinden hierin steun bij sommige schelpdierbiologen. Vogelbescherming Nederland streeft thans

naar beëindiging van de gemechaniseerde schelpdiervisserij. De politiek heeft het laatste woord.

Vog e I n i e u ws {Yogelbescherm I ng Nederla nd), j g. 1 A 2003 n r.2

Dit nummer is vnl. gewijd aan weidevogels, weidevogelbescherming en agrarisch natuurbeheer.

Vogel n ie u ws (Yogelbescherming Nederland), jg. I 6, nr. 3

Dit keer een nummer oveÍ moerasvogelS herstelplannen etc.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2003 nr.1

. De meeuw met de dino-bek.
Over de ontdekking in 1999 door Ruud Dortangs van een 66 miljoen jaar oude meeuwachtige vogel in

een mergelgroeve net over de grens met België.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2003 nr.2
o De Grutto kan het winnen van de cyclomaaier.

De Nederlandse broedpopulatie telt momenteel zo'n 45.000 paar. Dat waren er in de jaren zestig van de

vorige eeuw nog 120.000. Grootschaliger en steeds vaker en vroeger maaien worden als de belangrijkste
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oorzaken van deze dramatische achteruitgang genoemdVogelbescherming Nederland ontvouwt in dit
artikel haar visie teneinde het tij te keren.

. Een oase van vogelsucces tussen asfalt, beton en industrierook.

Een successtory van het vogelparadijs Ackerdijkse Plassen. Met zijn 1 34 ha telt het gebied niet minder

dan 108 soorten broedvogels!

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2003 nr.3

Natu ur- en mil ieutijdsch riften/berichten
Tussen Duin en D4?fProvinciale Organisatiesvoor Flora en Fauna), j9.2,2003 nr.1

. De Noord-Hollandse graslanden minder in trek bij de Goudplevier.

ln vergelijking met de jaren 1976-1990 zijn de aantalen Goudplevieren in de Noord-Hollandse graslan-

den sterk teruggelopen. Als een van de mogelijke oorzaken wordt genoemd temperatuurstijging,
waardoor de foerageermogelijkheden in de noordelijke landen gunstiger worden.

Tussen Duin en D4?(Provinciale Organisatiesvoor Flora en Fauna), j9.2,2003 nr.2
. Broedende lJsvogels in Alkmaar.
o Weidevogels onder druk.

Overigens ontuangen:
. Amsterdoms M/ieu (Milieucentrum Amsterdam), jg. 14, 2003 nr.1

. 8/oodl'e (KNNV Amsterdam), jg. 23, 2003 nr.1

. Boomblod{Altena). jg. 15,2003 nrs. 1,2 en 3.

. De Groenbewuste Amsterdolnmer (lVN Amsterdam), jg. 23,voorjau 2003, zomer 2003.

. DeGroeneZegge(lVNAmstelveen), jg. 19,2003 nr.l en 2.

. Notuur en Milieu (Stichtinq Natuur en Milieu), js. 27,2ffi3 nrs.l/2,3,4, 5 en 6.

Natuurcompendium 2003, Natuur in cijfers
ln het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring zijn in deze uitgave van CBS, RIVM en stichting DLO

de van vele duizenden vrijwilligers afkomstige tellingen samengebracht. Verspreidingskaarten en indexen

zijn ruimschoots opgenomen en op de bijgeleverde CD-rom staat soortgewijze informatie over voorko-
men, ecologie en wettelijke status.

Wat de vogels betreft gaat het om de resultaten van de verschillend meetnetten, nl, die van watervogels

en broedvogels van het §8, BMP en weidevogelmeetnet. Kortom: natuur in cijfers.

Zie ook op www.natuurcompendium.nl en www.milieucompendium.nl.
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Leden m utaties

Nieuwe leden

M. Besselink, Nieuwe 0ostenburgerdwarsstraat 7/3r, 10'l I MA Amsterdam, 020-6385555
à L Bus, Windrooskade 40, 1018 ZX AmsteÍdam,020-4897172

G. van Duin, bplacestraat 20 hs, 1098 HW Amsterdam,020-6933437
Mw. van der Eb, Graaf Willemlaan 32, 11 21 EG Amstelveen, 020-6433690
W. de Groot, 0okmeerweg 2 1 2/1, 1068 AX Amsterdam, 02G.51091 77

M. Kapteijn, Zwanen bu rgwa l 8, l 01 l JC Amsterdam, 020-6228870
M. van Leeuwen, Uilenstede 218, 1183 AP Amstelveen, 020-6433497
5. ooms, Barentszstraat 2 1 4, 1 0'l 3 NT Amsterda m, O2O- 427 591 I
H. Schoute, Vincent van Goghstraat 4a, 1072 KN Amsterdam,O2O-47088'14

S. Smit, Binnenzagerij 4, l02l PK Amsterdam,020-6373387
C. Veenman, Windrooskade 40, 1018 ZX AmsteÍdam,O2O-4897172

P Vlietstra, Sterrenstraat 4, 1033 EB Amsterdam, 020-6331 582

h 
= huisgenootlid

Adreswijzigingen
C. Joziasse, Horrewaarde 39, 1 399 HV Muiderberg, 0294-263821

AJ. Rossenaar, Joubertstraat 22hs, 1091 XPAmsterdam, 020-5634341
A Terpstra, KanteÍshof 598, 1104 HH Amsterdam-20, 020-6955320

0pzeggingen
0V Endtz

H. Noldus

E. Piekaar

W. van Rooyen

Overleden
F.H. Abeling

W. Wieringa

Colofon

Redactie en redac'tie-adres: Ellen de Bruin, 2'Wittenburgerdwarsstr. 46, 1018 LP Amsterdam, e.a.h.de.bruin@freeler.nl
0pmaak: Robert Heemskerk, 020-66261 63, rheemskerk@fmg.uva.nl
Bestuur: lnterim-voorzitter: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl
Secretarís: Ellen de Bruin, 020-62411 23, e.a.h.de-bruin@freeler.nl
Penningmeester Jan van Blanken, Geertruida van Lierstraat 41, 1069 PE Amsterdam, 020-610,1837
Algemene bestuurledcn: Lin Tabak, Cruquiusweg 115, 1019 AG Amsterdam,020-4683765, lin@ision.nl
Hanna Hirsch, Uiterwaardenstraat 308, 1079 DB Amsterdam,020-6462240, hhirsch@xs4all.nl
Waarnemingensecretaris: Paul J. Marcus, fu. Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam,020-6159034
Standwerk: vacature
Excursies: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl
Lezingen: Edial Dekker, 020-69331,10, edial.d@1 2move.nl

Lidmaatschap ledcn: € 12,50, Huisgenootleden: € 4,50, Betaling via Postbank 5060400, t.n-v. Vogelwerkgroep
Amsterdam te Amsterdam
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