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Activiteiten

[')e WGA-lezingen worden gegeven op de volgende locatie: heemtuin De Wiedijk, S.E van 0ss-

lJ slraal l, Amsterdam-0sdorp (vlakbij de Pieter Calandlaan / tram 1, t 7 en bus 23). Verder geldt:

Aanvang:20.00u tot ongeveer 22.00u (zaal open 19.30u); De toegang is gratis.

Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker,020-69331,t0, edial.d@12move.nl.

Voor de WVGA-excursies gelden de volgende algemene regels: Regio-excursies zijn fiets- of wan-
delexcursies in het werkgebied van de \AVGA op elke 3e zondag van de maand; ze duren een halve

dag (m.u.v. 'l 6 mei); Auto-excursies duren de gehele dag; Meld je vooraf aan bij de desbetreffende

excursieleider; vooral bij auto-excursies is dit van belang i.v.m. het aantal beschikbare zitplaatsen;

Vertrek om 8 uur precies; Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker en eventueel warme en/of regen-

kleding; Excunies zijn alleen voor leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Vezamelpunten van de \TTVGA-excunies zijn:
e Molen De Goo'rjer: op de hoek van de Funenkade en de Zeeburgerkade;
r Café Oostoever: op het terras, adres Oostoever 1 (aan de N0-punt van de Sloterplas naast de ro-

tonde aan het einde van de Jan Evertsenlaan);
e Zorgvlied: bij het toegangshek van de begraafplaats aan de Amsteldijk;
. Stadionplein: de parkeerplaaB tussen de twee FEBo's.

Leden van de WGA die zelf een excursie willen leiden in een vogelr'rjk gebied dat ze goed kennen,

kunnen zich opgeven bij Jip Louwe Koo'rjmans,020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Zo 21 maaft: V'rjfhoek
regio-/fie6- & wo ndelexcu rsie

De Vijfhoek heeft onze regio al veel vogelplezier geschonken. Deze tijd van hetjaar zijn er nog vol op
wintergasten op het lJsselmeer aanwezig zoals Brilduikers en zaagbekken. Er zitten altijd wel Matkop-
pen en een Havik, bovendien bestaat de kans op eerste voor.jaarstrekken

Excursieleider: Martijn Voorvelt 020-6920892, m.voorvelt@freeler.nl.

Verzamelen: Molen De Gooijer

Vr 26 maart: Algemene Ledenvergadering
Zie uitnodiging.

Za 27 maart: Provinciale Vogelaarsdag Flevoland
Zie de informatie hieronder.

Zo 28 maart: De Stulp
outo- &wondelexcursie

Het voorjaar begint al vroeg op De Stulp bij bge Vuursche, met zingende Boomleeuweriken, baltsende

Raven en roffelende spechten. Tweejaar geleden ging de excursie naar dit gebied niet door vanwege

de MKZ-crisis. Dit voorjaar proberen we het opnieuw.
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Fietsexcursie Osdorper polderg 1 I jonuori 2OO4

LET0P: in de nacht van 27 op28 maart gaat de ZoMERTIJD in.

Excursieleider: Jip Louwe KooijmanS 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl

Verzamelen: Stadionplein

Zo 18 april: 0uderkerkerplas en omgeving
regio-ffietsexcursie

Rond de 0uderkerkerplas kijken we naar de laatste overwinterende Smienten en de eerste Oeverzwalu-

wen. Daarna speuren we de Holendrechter- en Bullewijker polder (ofwel het weiland van Geijsel) af

naar doortrekkende steltlopers waaronder natuurlijk veel lJslandse Grutto's.

Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-600431 2, rrotscheid@hotmail.com.

Verzamelen: Zorgvlied

Di 20 april: Rondje Europa
luing door Adi Hoogendijk

Adri Hoogendijk fotografeert inmiddels zo'n tien jaar en is lid van Foto Natura. Een aantal van zijn

foto's verschenen in het blad Vogels van Vogelbescherming Nederland. Hij fotografeert alles wat de

natuuÍ te bieden heefl ln deze lezlng ligt de nadruk op vogels Via dia's uit Nederland, Schotland,

Zwitserland en Duitsland komen we in Hongarije terecht Zijn voorkeur gaat uit naar het Hortobagy

Nationale Park. Beelden van Keizerarend, RoodpooWalk en Grote Trap staan op het programma.

Adri zal ook informatie verstrekken over de locaties in Hongarije aangezien dit een geschikt land is voor

vogelreizen vanuit Nederland.

Zo 16 mei: Waterland vanaf het water
regioJfiets- & voorexcursie (3/l dog)

Deze keer bekijken we het land vanaf het wateÍ. We fietsen eeÍst naar Holysloot en daar liggen enkele

fluisterboten voor ons klaar. Vanwege de geringe grootte van de boten is het aantal plaatsen op deze

excursie beperkt. De kosten voor deze dag bedragen +l- €tZ,= per peÍsoon voor de huur van de boten

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Verzamelen: Molen De Gooijer

Zo 6juni: Fochteloërveen en Diependal
outo- tt wondelexcursie

Het Fochteloërveen is een groot vochtig heidegebied op de grens van Drenthe en Friesland. Na een lan-

ge autorit gaan we wandelen in deze prachtige omgeving. Het gebied is rijk aan vogels Sinds enkele ja-

ren nestelen hier zelfs Kraanvogels. Dit is de enige broedplaats van deze soort in Nederland. Tevens

wordt een bezoek gebracht aan de unieke vogelkijkhut in Diependal.

Excursieleider: Ellen de Bruin, 020-6241123, e.a.h.de.bruin@freeler.nl.

Verzamelen: Stadionplein
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Za 12 juni:6' Algemene lnventarisatiedag
KNWAmsterdon

Met alle werkgroepen van de KNNV wordt, onder leiding van voorzitter Geert Timmermanl een gebied

in Amsterdam zo breed mogelijk onderzocht. Leden van de WVGA zijn van harte uitgenodigd hieraan

mee te doen. Het te inventariseren gebied is nog niet officieel bekend, maar waarschijnlijk kiest men

voor het gebied begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorlijn van Amsterdam naar Weesp, de

Papelaan en de Al (Gemeenschapspolder Oost, zie kaartje p.t3).

Nadere details zullen verschijnen op de website www.knnv.nl/amsterdam en op AVN.

Verzamelen: 10.00u bij het te inventariseren gebied.

Za 19 juni: Voornes Duin
busexcu rsi e KN lN Amste rdo m

KNNV Afdeling Amsterdam nodigt leden van de WGA van harte uit voor een van hun busexcursies.

Bijzondere plekjes zijn er genoeg op Voorne. Vogelaars kunnen hun hart ophalen bij het Ouackjeswater,

het Bredewater, de Westplaat of het Groene strand.

Meer informatie: www.knnv.nl/amsterdam of Gerritje Nuisker, 020-6969246, g.nuisker@wolmail.nl.

Excursieleider: Aat van Selm

Aanmelding: maak € 23,50 over op giro 8983804 t.n.v. Excursiecommissie KNNVAmsterdam

Verzamelen: 7.30u Amstelveen (hoek Handelsweg/Handelsplein achter VftD),

7.45u Station Zuid WÍC (uitgang zijkant ABN, onderaan de zeer grote en brede trap),

8.00u Station Amsterdam-Sloterdijk. De bus is van 0ostenrijk Toers.

Zo 20 juni: Brettenzone
regio-/fie6- & w o n del arrcu 'riie

De struweelrijke Brettenzone is misschien minder wild dan een aantaljaren geleden, maar nog steeds

een interessant vogelgebied. Blauwborsten, Grasmussen en verschillende soorten rietzangers hebben

hier hun territorium.

Excursieleider: Martijn Voorvelt, 020-6920892, m.voorvelt@freeler.nl.

Verzamelen: Café0ostoever

Za 28 augustus: Noord-Holland
busexcu rsi e KN NV Amste rdo m

KNNV Afdeling Amsterdam nodigt leden van de WVGA van harte uit voor een van hun busexcursies.

Meer informatie: www.knnv.nl/amsterdam of GerÍitje Nuisker,020-6969246, g.nuisker@wolmail.nl.

Excursieleider: Norbert Daemen

Aanmelding: maak € 23,50 over op giro 8983804 t.n.v. Excursiecommissie KNNVAmsterdam

Verzamelen: 7.30u Amstelveen (hoek Handelsweg/Handelsplein achter VEID),

7.45u Station Zuid WIC (uitgang zijkant ABN, onderaan de zeer grote en brede trap),

8.00u Station Amsterdam-Sloterdijk. De bus is van oostenrijk Toers.

November 2004: Sri Lanka notuurreis
Jan Íimmer wil in november twee natuurreizen naar Sri Lanka organiseren. Het accent zal op vogels lig-
gen, maar ook reptielen, amfibieën, zoogdieren, insecten en planten komen aan bod. Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan Timmer, 020-6274332, JanÍimmer@oriolus.nl.
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Vogelaarsdag Flevoland
0p Zaterdag 27 maaft 2004 wordt voor de 7e maal de Provinciale

VogelaarSag Flevoland gehouden.

Het programma ziet er als volgt uit:

09:30u
09:45u
10:00u

10:30u

11 :00u
l1 :1 5u

11:45u

l2:l5u
1 3:45u

Ontvangst koffie/thee

Opening door SOVON

Broedvogel Monitoring Project
doo r Are n d vo n Dijk, 50V0 N

Doel en nut van BMB de laatste weetjes en de resultaten van afgelopen jaar.

Flora- en faunawetgeving
door Andre von de 9erg, Provincie Hevolond

lnvulling van de nieuwe natuurwetgeving in Flevoland. Sinds 1 april 2002 is de Flora- en

Faunawet van kracht geworden. Medio 2003 is door de Provincie in een nota en d.m.v.

een verordening het regionale beleid voor omgang met natuumaarden vastgelegd. De

gevolgen voor o.a. jacht, schadebeheer, actieve bescherming van soorten en gebieden

zijn het onderweÍp.

Pauze koffie/thee

Negen jaar vrijwillige weidevogelbescherming
door Jan Nogel, Londxhopbeheer Flevolond

Over de ontwikkeling van vrijwillige weidevogelbescherming in Flevoland en het ont-

staan en de doelen van het project Het is vrijwilligerswerk en daarin zullen vele voge-

laars zich kunnen herkennen. Werkt het middel weidevogelbescherming om de achter-

uitgang van de weidevogelstand te keren? Wat zijn neveneffecten van vr'tjwillige

weidevogelbescherming? ls er draagvlak binnen de landbouw?

Predatie weidevogels in Nederland: een probleem?

door Wolf Teu n issen, 50V0N

De aanleiding voor het predatieproject is de discussie rondom de rol van predatie in de

achteruitgang bij weidevogels. Doel van het project is het vezamelen van feiten over de

rol om een positieve bijdrage te leveren aan de discussie. Er zal een toelichting worden

gegeven op de aanpak en de eerste voorlopige indrukken op grond van de resultaten tot
nu toe.

Lunchpauze mogel'rjkheid om op locatie uw lunch te kopen

Excursie Kromslootpark door Stichting Vogel- en Natuurwacht Zuidelijk
Flevoland
We brengen een bezoek aan het Kromslootpark, waar kenners van dit park een prachtige

excursie zullen verzorgen. Geadviseerd wordt uw kleding aan te passen aan de weersom-

standigheden. Denk ook aan goed schoeisel.

ledereen is welkom, maar geeft u zich s.v.p. wel op, vóór 10 maart 2004.
Plaats: Café-restaurant'\y'oor Pampus', lJmeerdijk 4, Almere.

Aanmelding verplicht bij Harry Stappers: 036-5223228,stappers@uwnet.nl.
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lnventa risatiecu rsus 2003
Lin Tabak e.a.

Q ehalve een parksnor, een dito fluiter, slaapgebrek en blauwe vingers, leverde de cursus 'Broedvo-

lJgels inventariseren' van afgelopen voorjaar veertien nieuwe inventariseerders op, twee geïnventa-

riseerde parken en twee heel verxhillende verhalen. Die staan hieronder, samen met van elk park een

soortkaart en het inventarisatieresultaat.

Oosterpark

Met ondersteuning van ervaÍen tellers van de Vogelwerkgroep Amsterdam startten de lesavonden om

de theorie volgens S0V0N-normen en het cursusmateriaal te leren doorgíonden. Dat de toepassing
van de leeÍstof in de praktijk niet altijd eenduidig is, bleek door ultlatingen van de diverse begeleiders.

Blijkbaar houdt iedereen een eigen interpretatie van de regels erop na. Deze komt vooÍt uit telervarin-
gen in de praktijk, zoals ook later in het veld zou blijken.

Na een eerste gezamenlijk demonstratiebezoek aan onze plots in het 0osterpark en in Frankendael ble-

ven de meeste deelnemers in de daarop volgende zes bezoeken bij hun 'eigen' gebied, wat het voordeel
geeft datje dit beter leert kennen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat bij de 0osterparkgroep het sla-

Soortkaort Merel in Oosterpo*
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Soortkoo rt Boom kru i per i n Fro n ke ndoe I

perige lichaam het vaak won van de gewillige geest en er weinig vÍoege vogelaaÍs overbleven. Zo erg

zelfs dat begeleider Theo van Lent er zelfs een keer vergeefs stond om 5.@ uur's morgens en daarna

nog zo sportief was om naar Frankendael te gaan. 0p die manier vormde de cursus ook een discipline-

test: kan iedereen het opbrengen steeds weer zo vroeg aanwezig te zijn?

Alert z'rjn met je slaperige hoofd, geluidenkennis en wat wel en wat niet te tellen door uitsluitende

waarnemingen was in het begin lastig voor allen. Gehinderd door gezelligheid en het halfduister

viel het niet mee de vogel met de juiste afkortlng op de juiste plaats op de plattegrond te noteren.

Dat lang niet iedereen dezelfde aantallen had gehoord en genoteerd bleek achteraf bij de uitwer-
king van de soortkaarten met gekleuíde cijfers per bezoek. Het gaat er uiteindelijk om via statistiek
in opeenvolgende jaren het aantalverloop van de broedvogels zo goed mogelijk weeÍ te geven, en

afw'rjkingen z'rjn als het goed is in de methode meegenomen.

0m tenslotte door clusteren tot het aantal territoria per soort te komen, gelden onder andere datagren-

zen en fusieafstand uit het blauwe BMP-boekje van S0V0N/C85, getiteld'Broedvogels lnventariseren in

Proefulakken, Handleiding Broedvogel Monitoring Project 1996'.Veeljargon, maardatwordtduidelijk

alsje de cursus volgt en door oefening. Het boekje is ook van de SOV0N-website te downloaden. Zons-

opkomst/ondergang voor het helejaar is te raadplegen op de Weerverkenner van de KNMI-website.

ln Tabel I staan de aantallen broedgevallen per soort. Achter het precieze aantal broedgevallen van

Wilde c.q. Soepeenden en Halsbandparkieten zijn we niet gekomen. Vogels zijn immers lastig te tel-
len als ze (zo vroeg al!) gevoerd worden. En als plotseling alles wegvliegt, kriskras door elkaar in de
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openluchWolière, is tellen ook niet makkelijk, laat staan indien een stuk of tien woerden door hun
hoge testosterongehalte de vrouwtjes alle hoeken van de vijver laten zien...

Enkele leuke soorten die we zagen waren Scholekster, Kwak Ooievaar, Alexanderparkie( Kopenvielq

Boomvalk en een Houtsnip in de bosjes (zie ook de recent uitgegeven Oosterpark-special lan De

Gierzwoluw).

Heel veel dank aan onze begeleiders van wie we veel geleerd hebben en verder: veel oefenen maar
op de nieuwe plob in 2004.

Ev?ft Pellenkoft, Ftonsje Hookmon en Wendy Boch Koiling

Frankendael

Deze nog maar pas tot park omgevormde stadskwekerij gaat ditjaar opnieuw op de xhop. Maar voor
het zover wa1 konden zeven inventariseerders-in-spé er hun hart ophalen. Voor de nieuwelingen was

de eye-opener, dat vogels niet alleen een eigen uiterlijk hebben en een eigen lied, maar ook hun eigen
gedrag. Tussen begin maart en halfjuni zagen we elke soort op zijn eigen manieÍ het gebied verkennen,

er een territorium veroveÍen en dat verdedigen tot de jongen groot genoeg waren om het park weer

over te laten aan de anaÍchie. Behalve degenen natuurlij( die met zijn vijfenzeventigen bij elkaar

kropen - maar die werden geteld door professional Frank van Groen - en degenen die gemoedel'rjk tus-
sen elkaar door dobberden, zoals eenden en het Waterhoen.

Welk gedrag precies tot nestelen leidde, werd ons echter pas duidelijk door het minutie us volgen lan de

BMP-methode van S0\t0N Vogelonderzoek, de begeleiding van dertien ervaren inventariseerders en

veel inzicht en geduld. En door zes keer heel vroeg op pad te gaan. Meestal begonnen we rond zonsop-
gang, omdat dan de zangvogels het luidruchtigst zijn. Een keer waren we een uur eerder. Volgens Auke

Fronkendoel

De Gierzwaluw JAAÍIGANG rr NR{ MÀARr roor 10



Tobet 1. Aontol broedporen peÍ sooÍt, Oosterpo* en ftonkendoel 2aO3

so(rtrEent 0ostcrps* ks*crdeel
Blauwe Reiqer 75

0oioraar 1

Knobbelanaan t

h,ilde Eend + 16

Soepeend + 11

Muskustend 3

Sptrwer I 1

Fazant I

WateÍhcn 5 11

Meerkoet 5 6

Stadsduif 3

Holenduif 2 5

Houtduif 7 17

Turksc Tortel 1

Hal$andparkiet + 7

Grote Bonte SpeÖt t 2

Winterkming 12 16

Heqgenmus I 6

Roodborst 4 1à2

Merrl 17 15

ZanqliisÈr 4 3

Zmrtkop 5 7

Fitis 3

ïiftiaf 5 5

StaarÍners 3 2

Pimpelmees 10 4

Koolmees 12 9à10

BoomHarer 1 2

Boomkruiper 3 3

Vlaamsc Gaai t

Ekstcí 4 5

Kauw I 0à1

Zwarte KÍaai 5 5

5precuw 4 0à1

Huismus 4 I

Vink 2

Grcnlinq t

toteel 27 rooÍten 36 íooÍteÍl
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moest dat van het boekje, om zeker te zijn dat we eventuele uilen en rallen niet zouden missen. Volgens

excursieleider Pbtrick Bergkamp was het voor de Merels en Zanglijsters die, om het kabaal \ran de rest

voor te zijn, een uur voor zonsopgang beginnen. wie gelijk had, weten we nóg niet want wat zich ook
liet horen, géén uil, ral, Zanglijster of Merel. Waarschijnl'rjk durfden ze de concurrentie met de luidruch-
tige nachtbrakers op de Middenweg niet aan.

Behalve vroeg was het meestal ook akelig kil. ln het begin was nog wel eens iemand zo aardig om
een thermoskan koffie mee te brengen, maar onderweg was voor het opdrinken meestal niet veel

tijd. Bovendien hadden we al onze concentratie nodig om dejuiste afkortingen en synbolen op de

kaart te krijgen, op de juiste plaa6 en leesbaar bovendien. Dat is niet eenvoudig met stijve vingerg
maar essentieel voor een juiste interpretatie achteraf. Want waren die twee Waterhoentjes nou een
paar of twee individuen? Dat verschil kan een tenitorium schelen. En stond daar de W van Winter-
koning, of de M van Meerkoet op zijn kop?

De kennis van de gangbare vogelliedjes was wisselend, maar nam met de maanden toe. Een Kool-
mees wist echter een keer zo raar uit de hoek te komen, dat zelË kenners een k'rjker nodig hadden
voor het identificeren. Een stel kippenkuikens plaatste ook de excursieleider voor een raadsel, al was
het maar even. En een Ekster op een nest bleek niet altíjd een broedgeval: sommige gaan eerst
proeftitten. voor ze kiezen.

Behalve broedgevallen waren er ook kortparkeerders: op één mooie morgen hoorden we een Fluiter,

een Braamsluiper en een Snor. Waarsch'rjnlijk trekwaarnemingen; het was 21 april. Manuel vond dat
'frustrerend, omdat je ze niet eens als broedgeval mag noteren'. Auke was juist bl'rj 'dat we na een
mooie treknacht zijn wezen inventarisereni Het is maar hoe je het bekijkt.
Andere waarnemingen niet geldig voor BMB waren die van Lepelaar, Nijlgans en vier Krakeenden.

Wat de gewone soorten betreft: niet meer dan één Roodborst heeft in Frankendael gebroed en geen

enkele Groenling.

ln Tabel 1 staat het aantal broedgevallen per soort. Bezoekdata waren.2z maaft.12 en 2l april, ll
en 3l mei en 14juni. De bezoektijden lagen rond zonsopkomst.Voorde Muskuseend hebben we de

datumgrens gelijk gesteld met die van de Wilde Eend. Het aantal broedgevallen van Halsbandparkiet
is niet zeker; dit is moeilijk te tellen. Bij de volgende soorten kwamen de cursisten tot een verschil-
lend aantal: Roodborst, Koolmees, Kauw en Spreeuw.

De c'rjfers op de soortkaart van de Boomkruiper geven aan, b'rj welk bezoek een vogel werd gehoord;

de curven daaromheen markeren per broedgeval de territoriumgrens.

Dit seizoen gaan veertien van de vijftien cursisten door. Ze nemen drie nieuwelingen op sleeptouw.
En ze inventariseren tien heel verschillende plots: een dierentuin, twee groene randgebieden, twee
stukjes stad en vijf parken al of niet met Hortus of begraafplaats.

Auke Jonsen, Jon Timmer, Lin Tobok en Monuel Segond von Bonchet
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lnventa risatie Bloemenda lerpolder en

Gemeenscha pspolder Oost Ricardo van Dijk

I n 2002 inventariseerden enkele leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken de

! Bloemendalerpolder en de Gemeenschapspolder 0ost op broedvogels. Dit gebied valt zowel

binnen het werkgebied van WVG Het Gooi als dat van VWG Amsterdam.

Aanleiding voor deze inventarisatie was het concept-streekplan Noord-Holland Zuid dat in 2@1 is

opgesteld. Hierin wordt bovengenoemd poldergebied aangewezen als één van de locaties voor

grootschalige wonlngbouw. lnmiddels is het streekplan definitief vastgesteld en z'tjn de gemeenten

Weesp en Muiden plannen aan het ontwikkelen voor de bouw van duizenden (!) woningen in dit
gebied.

Het geïnventariseerde gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de snelweg A1, aan de oost-

zijde door de rivier De Vecht, aan de westzijde door het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de zuidzijde

door de spoorlijn Hilversum-Amsterdam.

Het gebied kenmerkt zich door een veenweidelandschap met enkele bosschages. Er is uitsluitend

sprake van graslandpercelen, waarvan de meeste begraasd worden door koeien en schapen. ln de

noordwesthoek bevindt zich een ruig bosperceel dat vroeger dienst deed als eendenkooi. Het

onderzochte gebied is circa 450 hectare groot.

De inventarisatie is zoveel mogelijk uitgevoerd volgens de S0VON-criteria. in een combinatie van

de methode voor broedvogelinventarisatie in proefolakken (S0V0N, 1996) en de methode voor het

inventariseren van weidevogels in cultuurland (S0V0N, 2001).

Locoti e Bl oe me ndo I e rpold e r
en Gemeenscho pspolder Oost
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De inventarisatierondes vonden plaats op: 15 maart, 6 april, I april, 18 april, 3 mei, l0 mei en 26 mei.

De resultaten staan in de tahl op pagina 15.

Het aantal ftholeksters is waarschijnlijk te hoog ingeschat Vermoedelijk broedden een aantal

Scholeksters op de daken wn de indusffieterreinen van Weesp, en foerageren ze in het geïnvrntaris€er-

de gebied.

Verstoring
Binnen het gebied wordt neÍgens aan weidwogelbescherming gedaan. 0p I april werd veel mest

uitgereden, sommige percelen werden al gemaaid en werd grond met zware apparatuur'geroldi
Toen was er trouwens al drie weken vr'rjwel geen neerslag meer gevallen, wat ongunstig is voor de

voedselbehoefte van weidevogelr Ook op 10 mei waren diverse percelen vers gemaaid.0p 26 mei

was ongeveer de helft ran de percelen gemaaid, op een enkel perceel was opnieuw mest geïnjec-

teeÍd en op enkele percelen liepen loslopende honden.

Niet-broedvogels
Naast broedvogels zijn ook andere waarnemingen genoteerd. Zo werden op 15 maart 2 Lepelaars

gezien en was een Zwarte Ruiter aanwezig op 3 mei. Soms waren grote groepen niet-broedende

vogels aanwezig zoals 25 Krakeenden op 3 mei en 66 Knobhlzwanen op 10 mei.

Conclusies

ln totaal werden 33 soorten als broedvogel in de Bloemendalerpolder en de Gemeenschapspolder

Oost vastgesteld.

De Kievit laat een redel'rjk aantal territoria zien. Voor de Rode Lijst-soorten Grutto en Tureluur is het

aantal territoria laag. Ondanks het feit dat territoÍia wn deze weidevogels zijn vastgesteld, moct -
vanwege het slechte beheer van de weidepercelen - het daadwerkel'rjk aantal grootgebrachte jongen

minimaal z'rjn.

Keine Zwonen en een

Knobbelzwoon in de

Bloemendolerpolder,

25 december 2OO:)

s

ó
E

E
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De ruige begroeiing aan de randen van de

polder met hier en daar wat'rommelige'

bebouwing, zorgt voor een behoorlijk aantal

zangvogels zoals Heggenmus en Koolmees.

Deze begroeiing zorgt ook voor de aanwezig-

heid van Grasmus en Bosrietzanger. Met

name de noordwesthoek van het gebied heeft

een gÍote dichtheid aan zangvogels.

De aanwezige roofvogels broeden al jarenlang

op dezelfde wijze in het gebied. 0ndanks een

territorium in 2002 is voor de Boomvalk geen

broedsucces vastgesteld, terwijl deze soort in

2001 op dezelfde nestplaats 3 jongen heeft

grootgebracht

Het totaal aantal waargenomen soorten
(broedend en niet-broedend) tijdens de inven-

tarisatierondes bedraagt 51.

Vervolg

De resultaten van deze inventarisatie worden

bekend gemaakt aan de gemeenten Weesp en

Muiden, zodat zij de waarde van de polder

voor broedvogels kunnen meenemen in hun

besluitvorming over de toekomst van het

gebied. Tevens is deze polder van gÍoot belang

voor foeragerende wintergasten, met name de

Kleine Zwaan. Ook dit aspect zal duidelijk naar

de gemeenten gecommuniceerd worden.

Dank

Bij deze wil ik de volgende vrijwilligers van dit
inventarisatieproject van harte bedanken voor

hun inzet: Dick.lonkers, Coen Pel, Bob van

Poelgeest en Peter Vos.

Resu I tote n i nve n to ri so t ie ro ndes

Sooít Aental t.íÍitdia
Knobbdzlram 4

Nijlgans 3

Wilde ftnd 49

HrJk

BuizrÍd 'I

Eoomvdl I

MeeÍl(oct 1l

5óolrl§tu 21

rueirt 30

6rutto 6
IUTCIUUI I
Houduif 3

6Íote BonteSpeöt 1

GÍaspicpcÍ 2

lvttte l(sll6taït 8

lvrntcít0iln9 9

Hqgrnmus I5

lí00dooÍsI 2

Míd 7

ZilglUsttí 2

BoyleEmgrÍ 6

§rasmus 5

Éu,aru(op 2

ljaEaf 8

Fts I
Pimpelmees 6

K0olmcts 'll
H(sttí 7

z.warRffa +

5pÍeruw 6

Groenlang 2

Huismus 7

Putts 3

Iotasl 258
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Fietsexcu rsie Osdorper polders
Loes van der Feen

f'lp lSjanuari om 8 uur's ochtends, in hetdonker, vezamelden 20 mens€n zich bij café Oostoeler.
\r/ Rond de Osdorper polders waren naar mijn weten nog geen excursies geweest en omdat ik aan de

rand van Geuzenveld woon, leek het me leuk om mee te gaan.

We fietsten in de ochtendschemering langs de noordzijde naar het Sloterpark om naar goud- en

vuurgoudhaantjes te kijken. Hoog boven ons zagen de kenners al een vrouwtjesspenrver overvliegen. ln

het park vlogen staartmeesjes, kroop een boomkruiper langs een stam en een mannetjessperwer schoot

uit de struiken omhoog. De zon kwam inmiddels prachtig op en kleurde de lucht rood, waartegen de

kale takken scherp zwart afttaken. Het beloofde een mooie ochtend te worden, al was het koud.

Vreemde geluiden

Uit de reigerkolonie klonken aldoor de vreemdste geluiden. lnmiddels werden de eerste (vuur)goud-

haantjes gesignaleerd, leuk om een tijdje naar te kijken. Daarna liepen we naar het 0werpad, waar

bij de brug de lach van een groene specht klonk; sommigen zagen hem oolc 0p de brug keken we

naar de Canadese gans tussen de troep tamme witte. Langs de oever zwommen een dodaars en een

paar kuifeenden. We namen de grote bonte specht waar en een koperwiek.

Nu fietsten we richting 0sdorper Binnenpolder, het Ma Braunpad op. ln deze polder overwinteren ie-
der jaar honderden smienten. Er zaten ook enkele wintertalingen, een paar bergeenden, grauwe gan-

zen tussen en verder veel meeuwen, kauwen, duiven, meerkoeten en waterhoentjes.

W6A-leden fieBcnd
op Westgoorde,

lSjonuari 2O(N

a

-
É

P
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Osdorpe r B i n n e n polde r bU zonsopgo n g

Zoek de waterral
We fietsten nog even door om bij het gemaal de telescopen op te stellen en koffie te drinken.

Het uitzicht over de polder was prachtig. De mooie lucht weerspiegelde in het water, maar door het

tegenlicht was dit toch niet zo'n geschikte plek. Al snel werd de hele groep teruggeroepen, omdat ie-

mand een waterral zag. We hebben een hele poos in het riet staan turen; zo nu en dan klonk een en-

thousiaste roepvan iemand die hem opmerkte. lk helaas niet, maar ik nam wel baltsende futen waar.

Daarna hebben we ons omgedraaid om de polders af te speuÍen. DaaÍ zat een groep graspiepers (wel

voor iedereen zichtbaar) en een enkele waterpieper.

Uilenballen
We fietsten een rondje Eendrachtpolder om bij de Tom Schreursweg de grote gele kwikstaaÍt te

spotten. Helaas niet gezien; wel vloog een havik langs. Vervolgens ging het over de Joris van den

Berghweg, heel dichtbij langs een paar buizerds, naarVolkstuincomplex "De Eendracht", om een

rondje te lopen.Onder een grote conifeer lagen tientallen braakballen van de ransuil. 0mhoogkij-

kend in de met witte uitwerpselen besmeurde boom, zagen we er een paar zitten. We telden er vijf
Jip heeft toen een kleine lezing gegeven over de inhoud van de braakballen. Hij ontdekte o.a. een

schedeltje van een jonge rat en kaken van een huisspitsmuis.

Vermomd

Weer op de fiets naar de Lutkemeerweg. Veel buizerds boven de Lutkemeerpolder en een groep kievi-

ten. lemand ontdekte tussen een paar kluiten aarde het kopje van een watersnip; ik dacht eerder aan

een gestreepte slak. Terwijl anderen naar een slechtvalk speurden, bleef ik maar kijken naar de wa-

tersnip. Na een hele poos kwam de slak omhoog en was het toch de kop van een watersnip, die even

later samen met twee soortgenoten opvloog.

Nadat de slechtvalk een buizerd geworden was en daarna toch weer een slechtvalk ging het
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Ujst met woorgenomen socrrten (met donk oan Jip Louwe Kooijmons)

1, Knobbelzwaan 22. Slechtvalk 43. Koperwiek

2. fioendra) rietqans 23. Waterral 44. Goudhaantie

3. Grauwe Gans 24. Waterhoen 45. Vuurgoudhaantie

4. Kolqans 25 Meerkoet 46. Staartmees

5, Berqend 26 Kievit 47. Pimpelmees

6. Tafeleend 27. Watersnip 48. Kodnrces

7. KuiÍeend 28. Kokmeeuw 49. Boomkruips

8. GroteZaaqbek 29. Stormmeeuw 50 Vlaamse Gai
9. Krakeend 30 Zilvermeeuw 51. Ebter

1O Smient 31. Holenduif 52. Kauw

11. Wilde Eend 32. Houtduif 53. ZwarteKraai

12. Wintertalinq 33. ïurlse Tortel 54. Soreeuw

13. Patriis 34. Bansuil 55 Huismus

14. Dodaars 35 Groene Specht 56 Vink

15 Fuut 36 Grote Bonte Specht 57. 6roenlinq

16 Aalscholver 37, GrasDieoer Canadex Gans

17. Blauwe Reiqer 38. Wateroieper Niilqa ns

18. Havik 39. Winterkoninq tazenl

19. Sperwer 40 Rmdborst Hal$andparkiet

20 Buizerd 41. Merel Alo<anderpa rkiet

21. ïorenvalk 42. Zanqliister

naar westgaarde. onderweg kwamen we nog een troepje patrijzen tegen, die snel wegvlogen toen
iemand 'patríjzen' riep. B'rj Westgaarde zwommen een paar grote zaagbekken.

Tot slot werden we door Jip getest of we wel echte kenners z'rjn. Hij kwam met een oud nest aan-
lopen. Bijna iedereen zaginderdaad dat het een meÍelnest was!
Aan de daglijst zult u zien, dat ik niet alles genoemd heb. Het was een mooie en leerzame ochtend
en ik kan iedereen aanraden tegen de tijd dat de trekvogels terugkomen nog eens op het Ma Braun-
pad de kleine natte Osdorper Binnenpolder af te speuren. U zult dan kieviten, grutto's, tureluurs en
kemphanen treffen en soms enkele lepelaars en misschien nog aalscholvers.

Loes von der ften, Morchonthof 1 26. tO67 MK Amsterdom

Dit tvos de eente rcgio-excursie nieuwe stijl. Due excursies duren een holve dog en zijn onde r ondere
bedoeld om interessonte vogelgebieden in de Amsterdomse regio te leren kennen.
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Het Amsterdamse Bos:

natuur dichtbi de stad Ellen de Bruin

/\p vr'rjdagmiddag 19 december 2003 werd in de Zuiderkerk te

\JAmsterdam een nieuw boek over de natuur in het Amsterdamse

Bos gepresenteerd. Het is samengesteld door Dick de Jonge. Dat is

opvallend te noemen, want in de vorige eeuw (1947) maakte hij ook

al een boek over het Bos: "Het Amsterdamse Bos, van cultuursteppe

tot bospark'i

Gebiedsbeschrijving

Het eerste boekdeel beschrijft het Bos en de ontwikkeling ervan. In het Bosplan van 1928 stonden

recreatie en natuur centraal. Men ging er van uit dat de inwoners van de grote stad grote behoefte

hadden aan ontspanning in het moderne lwen;daarbij werd recreatie als vorm van natuurbeleving

beschouwd. De 2 km lange roeibaan was reeds opgenomen in het plan en waterpartijen speelden

een belangr'rjke rol. De aanleg begon in 1934 met de eerste graafwerkzaamheden en werd afgerond

in de jaren '60.

Het Amsterdamse Bos bevat niet alleen het bospark, gelegen op de oude zeeklei van de droogma-
kerijen, maar ook de oeverlanden van de Amstelveense Poel, de boezemlanden aan de Nieuwe

Meer en de veenpolder Meerzicht; Íestanten van het veengebied uit de 'lge eeuw.

Bij de aanleg is met name gelet op de functionaliteit van het bos, daarna kwam pas de natuurlijke
invulling. Het ontwerp van het Amsterdamse Bos bleek een goede formule te zijn voor een bos bij

de stad. De 935 hectare van het Bos biedt diverse mogelijkheden tot activiteiten terwl-l het een

bekend feit is dat men zich veilig voelt in het bos.

Flora en Fauna

ln het tweede deel worden flora en fauna van het Amsterdamse Bos beschreven. hul Marcus en

Mark Kuiper, beiden lid van de VWGA, schreven een hoofdstuk over vogels. Kuiper behandelt de

broedvogels langs de Amstelveense Poel en Marcus de vogels van de Noordkant.

0verige hoofdstukken gaan over planten, paddestoelen, mossen, korstmossen, zoogdieren, vleer-

muizen, spinnen, vissen, slakken, amfibieën en de Ringslang.Oua insecten worden macro- en

microvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels behandeld.

Af en toe leest men een kritische noot aan het adres van de beheerders. De beschikbare kennis,

zoals beschreven in dit boek, maakt het mogelijk om het beleid meer te richten op het vergroten

van de natuurwaarden van het Amsterdamse Bos.

fuul Marcus schrijft uitgebreid over de vele jaren broedvogelinventarisaties. Van de Noordkant

worden achtereenvolgens de telresultaten van verschillende soortgroepen gepresenteerd.

Het gebied biedt goede gelegenheid vooÍ watervogels als Grauwe Gans, Kuifeend en Krakeend.

Onregelmatig was Waterral aanwezig als broedvogel. De moerasvogels zijn Blauwborst en andere

rieWogels zoals Snor en Bosrietzanger.

Als weidevogels konden Marcus e.a. Slobeend, Scholekster, Kleine Plevier, Kievit GÍutto en Tureluur
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noteren. Het kleine stukje weiland komt door de verstedelijking in de omgeving steeds meer geisoleerd

te liggen en laat dan ook een daling zien van weidevogels als broedvogel, met name voor Grutto en
Tureluur. Door een nieuwe drainage ziet het weiland eruit als een 'agrarisch biljartlakeni Daarbij maakt
de schrijver wel de kanttekening dat de situatie in de overwinteringsgebieden een rol kan spelen. Hij
adviseert het weiland in de winter plas-dras te zetten om meer eenden en steltlopers aan te trekken.
Naast de zes soorten broedende roofvogels, waarvan de Bruine Kiekendief toch wel als meest bij-
zonder mag worden beschouwd, worden nog acht andere roofoogelsoorten genoemd die aan de
Noordkant zijn waargenomen: Wespendief, Zwarte en Rode Wouw, Blauwe Kiekendiel
Ruig pootbuizerd, Visarend, Smel leken en Slechtvalk.
Als broedvogels van het bospark worden o.a. genoemd Bosuil en Ransuil, de pas verdwenen
Nachtegaal en de voorheen aanwezige Gekraagde Roodstaart en Wielewaal. Het aangeplante bos
laat minder diversiteit in broedvogels zien dan in de periode vlak na de aanplanting; van de specta-
culaire aantallen Spowogel (85 in 1945) is niet veel over. De omvorming tot natuurbos kan tot ver-
andering in de vogelpopulatie leiden; zo verwacht Marcus de vestiging van Matkop als broedvogel.
Qua bijzondere soorten lijkt het Bos helaas zijn belevingswaarde verloren te zijn;verstedelijking en
de verbreding van de bosbaan worden als oorzaak genoemd. Broedvogels die al eerder verdwenen
zijn Roerdomp (broedde halverwege vorige eeuw), woudaap, Grote Karekiet en patr'rjs (alle drie
gebroed in 1945-a6), Porseleinhoen (tussen t94B en 1963) en Watersnip (rg6e-Oz).

Een kritische noot adresseeÍt hij aan het beleid in het Bos: de verstoring door waterrecreatie op de
Nieuwe Meer en het rigoureuze maaibeleid in het 0everland doen de aanwezige broedvogels geen
goed. Daarnaast doet de verbossing van het 0everland het aantal rietvogels afnemen.
Het grootschalig maaien in het gebied deed Rietzanger verdwijnen en vermoedelijk zal dat met de
Bruine Kiekendief ook gebeuren; er ls te weinig overjarig riet. Het niet afvoeren van het gemaaide riet
werkt venuiging in de hand. Zelf een tweejaarlijks maaibeheer is te frequent voor Snor en Blauwborst.
Dus adviseert Marcus nog minder te maaien en gefaseerd af te plaggen om de venuiging tegen te
gaan.

Mark Kuiper schrijft over de broedvogelinventarisaties rond de Amstelveense en Kleine Poel. Hij noemt
de opvallende fluctuaties van vogelsoorten, zoals de afwezigheid van de Fuut in dejaren'@ en de
plotselinge drastische afname van RieEanger en Grasmus in de jaren '70. Factoren zijn niet altijd
gemakkelijk aan te wijzen; pas later bleek extreme droogte in de Sahel de oorzaak te zijn van de afna-
me van genoemde zangvogels. Broedvogels die niet wegtrekken, zoals Winterkoning, zijn weer gevoelig

voor strenge winters. Juistjarenlange inventarisaties kunnen deze interessante fluctuaties laten zien.
Naast klimaat en vervuiling noemt Kuiper de toename van bos en ruigte ten koste van riet en veld.
Deze reeds door Marcus beschreven trend blijkt de lokale oorzaak te zijn van de afname van moerasvo-
gels: in vergelijkíng met de landelijke trends nemen soorten als Fuut, Wilde Eend, Kleine Karekiet en

Rietgors af rondom de Poel, en in iets mindere mate Waterhoen en Kuifeend. Daarentegen nemen park-
vogels zoals ïjiftjaf en Winterkoning toe; er komt 'meer van hetzelfdel De komst van de Havik heeft
Buizerd en Sperwer doen verdwijnen als broedvogel en vanaf 2001 wordt de lJsvogel gesignaleerd.

Slot
Het laatste deel haakt in op het maatschappeluk belang van het Bos. Nog steeds is het
AmsteÍdamse Bos ingericht op recreatie en natuur, waarbij natuurbeleving als belangr'rjk aspect
wordt genoemd. De vele b'rjdragen in het boek zeggen iets over de natuurwaarden van het Bos.

Naast soortenrijkheid dragen bijzondere soorten hieraan bij. Het Bos blijkt vooral een belangrijk
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Ee n Morie lje, woo rsch ij n I Uk Gewone (M orche I lo

esculento), in de buurt von de Bosboon

gebied voor paddestoelen en korstmossen. Ook vleermuizen en vlinders doen het goed. Oua vogelrijk-

dom laat het Bos in de loop der jaren gigantische fluctuaties zien. Men sluit zelfs toekomstige soor-

ten als Nachtzwaluw niet uit; een verwonderlijke uitspraak.0p vegetatiegebied (kruiden, mossen)

blijft het Bos een kunstmatig karakter houden. De oeverlanden van de Amstelveense en Kleine Poel

worden qua natuurwaarden de parel aan de kroon genoemd. Het deel besluit met enkele adviezen

voor beheersmaatregelen om de biodiversiteit van het bos te veÍgroten. Het instellen van een perma-

nente adviescommissie is daarbij cruciaal.

Een dergelijk boek vormt een gÍoot project met vele medewerkers, die allen belangeloos hun mede-

werking verlenen. En het is misschien niet aan mij om er kritiek op te leveren, maar er moet mij

toch een aantal zaken van het hart, met name over de indeling van het boek.

Alle verwijzingen in de artikelen staan als noten helemaal achter in het boek, dat het opzoeken niet

makkelijk maakt.Ook de schrijvers van de diverse hoofdstukken worden enkel achterin genoemd.

Door een verschil in titels is niet altijd te vinden welke auteur nu bij welk artikel hoort.

ln het midden van het boek staan enkele foto's. 0p deze plek vind ik ze weinig bijdragen aan de

inhoud van het boek. Wederom staan de namen van de fotografen achter in het boek; dejuiste

fotografen staan echter niet alt'rjd b'tj de juiste foto! c.q. pagina's.

Jammer, want qua inhoud mag het boek er zijn. Af en toe leest het zelfs als een roman.

Dat het weergeven van soortenl'rjsten altijd een momentopname blijft, bl'tjkt uit het feit dat ik in de

macronachNlinderlijst de Schedeldrager Croniophoro ligusfri mis. lk ving het ietwat donkere exem-

plaar op licht op 1 6 augustus 2003 aan de Schipholdijk, binnen de grenzen van het Amsterdamse

Bos. De betreffende nachtvlinder droeg ik over aan Rob de Vos, schrijver van het nachtvlinder-

hoofdstuk en medewerkeÍ van het Entomologisch Museum te Amsterdam; dit zal echter na de

deadline zijn geweest.

Wellicht wordt deze vondst toegevoegd in de volgende versie, maar of Prof. Dr. de Jonge nog een

derde boek schrijft...

'Het A,nsterddmse Bot Notuut dichtbij de stod', smengesteld door Prof. Dr. Dick de Jonge

320 pogino's, Schuyt & Co Uitgevers bu 2003, ISBN 90-6097-598-7, prijs€, 29,95
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Heima ns en Th ijsse Stichting
Ellen de Bruin

(inds jaar en dag wordt de leesmap van de Vogelwerkgroep Amsterdam, zodra uitgelezen, naar
Jde Heimans en Ihijsse Stichting gebracht Dat maakt het voor leden die de leesmap niet ont-
vangen en andere geirnteresseerden mogel'rjk de vogel- en natuurbladen in te zien. Maar wat doet
deze stichting nu precies?

ïrjdens een rondleiding op vrijdagmiddag 6 februari jl., georganiseerd door de KNNV afdeling
Haarlem, vertelde bibliothecaris René van Hees over deze instelling. Hij is de enige betaalde
kracht, daarnaast moet de stichting het hebben van 5 à 5 vr'rjwilligers. De financiën worden
rondgebreid met subsidies en de binnenkomende gelden van 600 à 700 donateurs.

Eigenlijk hoef je niemand meer uit te leggen wie Heimans en Thijsse waren. Zoals een van de
aanwezigen zei:'Je kan het bijna niet over de natuur hebben zonder de naam van Th'rjsse te noe-
meni

Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-194S), twee Amsterdamse onderwijzers, richtten
het tijdschrift De Levende Notuur op. 0p hun initiatief ontstonden de Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (tgot) en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland (1905). Hun activiteiten hadden grote invloed op de belangstelling voor de natuur in
Nederland en de natuurbescherming in de 20e eeuw.

Eli Heimons en

Joc. P. ThÍsse
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ln het door Eli Heimons en Joc. P, ïhUsse oryerichte tudschrift 'De Levende Notuur' zijn noost tekeningen,

foto's en opmerkelijke notuuÍberichten veel Jugendstil-motieven te vinden.

JaapZwier, de voorganger van Rene van Hees, begon in de zeventigerjaren boeken en geschrif-

ten te verzamelen van Heimans en Thijsse. ln 1993 werden de twee aparte stichtingen samenge-
voegd tot de Heimans en Thijsse Stichting. Het doel van de stichting is het verzamelen van het
erfgoed van beide heren en dit toegankelijk maken vooÍ onderzoek. Continu is er discussie gaan-

de over wat wel en wat niet op te nemen in de collectie; biologieboeken b'rjvoorbeeld vallen

erbuiten. Verder blijft het verzamelmotto: breed.

ln principe vindt geen uitleen plaats. Het gastenboek laat gemiddeld een handjevol bezoekers per

maand zien; het materiaal kan worden bestudeerd op de bezoekdagen.

De bibliotheek telt zo'n 3500 boeken en andere publicaties. Een van de oudste boeken aanwezig is

de eerste Nederlandse druk van het boek van Darwin over de evolutietheorie, dat dateert uit de 19e

eeuw.

Tijdschriften op natuurgebied worden ook verzameld, zelfs uit België. Er zijn posters en affiches
aanwezig, en natuurlijk brieven, geschreven door en gericht aan Heimans en Th'rjsse. Zelfs indien

hiervan slechts kopieën aanwezig zljn, worden deze in zuurvrij papier bewaard. Er ligt een aan-
vraagvoot meer zuurvrij materiaal b'rj het Prins Bernhardfonds; men wil de documenten zo goed

mogelijk conserveren.

Het kwetsbare materiaal wordt, niet alleen vanwege het ruimtegebrek, elders bewaard: het Neder-

lands Fotoarchief te Rotterdam heeft de foto's en film- en beeldmateriaal bevindt zich in Hilversum.
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De locatie van de stichting is prachtig: gelegen aan de Plantage Middenlaan tegenover het
wertheimpark, in het Hugo de Vries centrum. Botanicus en hoogleraar Hugo de vries (lB4g-
1935) was directeur van de Amsterdamse Hortus. Het verhaal gaat, dat na een aanbod om naar
Amerika te komen, hem snel dit centrum werd aangeboden. Gelukkig aanvaardde hij het en bleef
hij in Nederland.

De bibliotheek bevindt zich op de eerste verdieping van het klassieke gebouw, waar de WVGA ooit
haar lezingen gaf, en bestaat uit een grote kamer. Er zUn kasten met glazen deuren en kasten
met oudroze gordijnen ervoor. Tevens is er in de kamer een tweede verdieping met een balustra-
de en nog meer kasten. De 'gordijnen'zijn echter bedoeld voor het archiefmateriaal van het lVN,

die ook in het pand zetelt. Slechts de 'glazen kasten'zijn beschikbaar voor de Heimans en Thijsse
Stichting. Een snelle blik leert dat er nog geen meter ruimte over is. Wel heeft men veel boeken
dubbel, die eventueel reserveruimte kunnen bieden.

Niet alleen materiaal van Heimans en Th'rjsse wordt vezameld, maar ook dat van andere belang-
r'tjke biologen en natuurbeschermers. lndien van een persoon veel materiaal voorhanden it wordt
een schrijver gezocht voor een biografle over die persoon.

Volgend jaar zalin het kader van het honderdjarig bestaan van Natuurmonumenten een biografie
van Thijsse gepubliceerd worden. Daarnaast komt er in 2005 een boek uit oveÍ personen, stro-
mingen en denkbeelden in en over de natuur. Binnenkort wordt meegewerkt aan tv-uitzendingen
over het Naardermeer en de grote rivieren.

Meer informatie is te vinden op de website: http://www.home.zonnet.nl/herbert.rita. ln de toe-
komst zullen de diverse aanwezige catalogi op internet te raadplegen zijn en zal de site waar-
schijnlijk hernoemd worden.

Men kan donateur van de Stichting worden door € 14,= over te maken op postgiro 3831069
t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van 'donatie: Men ontvangt
dan de nieuwsbrief en uitnodigingen voor diverse manifestatiet zoals de uitreiking van de
Heimans en Thijsse Prijs.

Bezoekadres bibliotheek: Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2h.020-6228115.
Coördinator bibliotheek en archief: René van Hees, heimans-en-th'rjsse-st@planet.nl.
Bibliotheek en archief z'rjn toegankelijk op dinsdag en vr'rjdag van 1O-16u en op afspraak.
Een informatiefolder en een proefexemplaar van de nieuwsbrief zijn op te vragen b'rj de stichting.
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VWGA valt in de prijzen

Ellen de Bruin

f ind januari ontving het bestuur een uitnodiging van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Ge-

Lmeente Amsterdam, met het nadrukkel'rjke verzoek aanwezig te zijn bij de uitreiking van de

Amsterdamse Natuur- en Milieupr'rjs. Deze waarderingsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen

ofgroepen die zich in hoge mate inzetten voor natuur en milieu in en rond de stad. Zo gevraagd,

zo gedaan. De bijeenkomst vond plaats op dinsdagmiddag 10 februari jl. in de Zuiderkerk.

De prijsuitreiking was gekoppeld aan de presentatie van de gemeentelijke brochure "Flora- en

faunawet en ruimtelijke planvorming", de eerste in een reeks te verschijnen brochures. De bro-
chure werd samengesteld voor ambtenaren die actlef zijn binnen de ruimtelijke sector ín Amster-
dam. Het geeft informatie over regels en procedures, die in de praktijk van grote invloed kunnen

zijn op de voortgang van een project. Voor ambtenaren vormt het een korte handzame handlei-
ding. 0nder het hoofdstukje Adressen worden verschillende landel'rjke natuurverenigingen ge-
noemd; opvallend is dat dat van Vogelbescherming Nederland ontbreekt.
0p tafel ligt ook de brochure "Natuurbeleid in Amsterdam", Stad en Groen, 2003 nr.1, met in het
midden een afdruk van de NotuurwoordenkoorLDeze kaart van de Amsterdamse regio geeft de

Jip Louwe Kooijmons (n) onwongt
de Amsterdomse Notuur- en

Milieuprijs uit handen von Wet-

houder Stodig
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totale natuurwaarde aan voor de groengebieden binnen de gemeentegrenzen, bepaald op basis

van soortenaantal, natuurlijkheid, vervangbaarheid en de ecologische structuur. Vooral Waterland

en de randgebieden geven een grote natuurwaarde aan.

Vanwege absentie van Hester Maij, wethouder Milieu en Openbare Ruimte, nam Duco Stadig,

wethouder Ruimtelijke 0rdening, de honneurs waar.

Stadig had deze dag een nieuw woord geleerd:'natuurinventariserend'; de prijs werd uitgereikt
aan natuurinventariserende organisaties. Al eerder werd het spanningsveld tussen woningbouw
en natuurlielhebbers genoemd: een frictie die perfect wordt verbeeld door de Rugstreeppad. Deze

soort kiest immers bouwrijp gemaakte terreinen als zijn biotoop. De heer Stadig kwam in zijn ui-
terst korte speech hierop terug: naar zijn mening wordt de pad te pas en te onpas misbruikt om

bouwprojecten teqen te houden. Hij kan maar niet begrijpen dat, terwijl de Rugstreeppad in

Nederland algemeen voorkomt en in de omringende landen zeldzaam is, juist wij zuinig zouden

moeten zijn op deze soort. Men kan het natuurlijk ook omdraaien: de relatief goede status van

een dergelijke kwetsbare soort in ons land geeft de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid
het voorkomen ervan te waarborgen. Vergelijkbaar met de Grutto.
Desalniettemin leerden vele aanwezigen ook een nieuw woord:'plaberuml De inhoud van de bro-
chure is onherroepelijk gekoppeld aan het Plaberum, de notitie Plan- en besluitvormingsproces
ruimtelijke maatregelen, opgesteld in 1984 en in 2003 aangepast aan de Flora- en faunawet. Het

beschrijft de procesgang van gemeentelijke plannen in fasen.

Amsterdam kent een gÍote groep van natuurinventariserende organisaties op het gebied van vo-
gels, paddestoelen, planten, amfibieën en reptielen, slakken, vissen, zoogdieren en insecten. Veel

van deze inventarisaties hebben geleid tot een grote hoeveelheid actuele informatie en publica-

ties over de verspreiding van soorten. Amsterdam is daarmee het best onderzochte stedelijke ge-

bied van Europa.

De natuurinventarisatie en gegevensverzameling van de gemeente drijven voor een belangrijk
deel op de activiteiten van de natuurinventariserende organisaties.

Vanwege het gíote belang voor de gemeente besloot wethouder Maij om de Amsterdamse Na-

tuur- en Mílieuprijs uit te reiken aan vier natuurinventariserende organisaties in Amsterdam.

Achtereenvolgens namen Jip Louwe Kooijmans (VWGA), Ton Denters (FL0R0N Groot-Amster-
dam), Ger van Zanen (KNNV Amsterdam) en Gerard Schuitemaker (Gierzwaluwenwerkgroep Am-
sterdam) de prijs in ontvangst. Het betrof per vereniging een geldprijs van 500 euro. een mooi

eerbetoon aan alle personen die inventariseren of ooit inventariseerden.

Het bestuur gaat zich beraden over een geschikte bestemming voor de ontvangen gelden. en be-

dankt bij deze alle leden van de Vogelwerkgroep die ervoor zorgden deze Natuurprijs te mogen

ontvangen.

D€ GieÍzwaluy', JAATcANc 1r Nfl4 MAARi 2ioa 26



Voo rjaarsfenolog ie 2003
Jan van Blanken

/\ fgelopen jaar heb ik het fenologieproject van Paul Marcus overgenomen. Aan mij dus de beurt iets

/1te schrijven oveí de eeÍste voorjaarswaarnemingen van 2003.

ln eerste instantie zou ik me beperken tot een kort verslag. omdat ik me gedurende langere tijd bezig

houd met het stelselmatig verzamelen van de jaarlijks vroegste voorjaarswaarnemingen in de regio, be-

sloot ik de informatie die dat opleverde samen te voegen met de gegevens van de fenologielijsten 2003.

Het is aldus een langer verslag geworden dan ik aanvankelijk dacht

Fenologie

De belangstelling voor seizoensgebonden natuurverschijnselen dateert van alle tijden. Met name de

vogeltrek heeft de mensheid eeuwenlang geboeid. Het volksgeloof in vroegeÍe eeuwen zag bepaalde

verschijnselen in de vogelwereld als een voorteken van onheil of voorspoed (zie R. Vlek, 'Historische

fenologie van vogelsoorten' in De Gierzwoluwjg. 38 (1), 2000). Soms werd van bepaalde soorten de

aankomst in het vroege voorjaar in verband gebracht met de weersomstandigheden van dat mo-
ment. Niet alleen zien we dit terug in talloze zegswijzen, maar ook in oude volks- en streeknamen

die aan plant en dier gegeven zijn.

Geleidel'rjk toonde ook de 'officiële' wetenschap belangstelling voor seizoensgebonden natuurver-

schijnselen en trachtte deze wetenschappelijk te verklaren. Deze tak van wetenschap wordt fenolo-
gie genoemd.

Zo bestond er aan heteind van de 19'eeuw een vogeltijdschrift, genaamd )nzegevederdevrienden,
dat al een echte fenologierubriek kende. ln dejaargang van 1884 worden bijvoorbeeld van een klein

aa ntal zomergasten de eerste voorjaarswaarnemi ngen over de jaren 1 875 t/m I 884 vermeld.

Ook internationaal stond de ontwikkeling niet stil. Zo leverde het eerste internationale ornithologi-
sche congres te Wenen in 1895 een belangrijke b'rjdrage door de oprichting van vogelwaarnemings-

stations over, zoals het er letterlUk staat, "de geheel bewoonde aarde'.

Begin jaren vijftig van de 20e eeuw startte op initiatief van P.B. Jansen van de Studiekring voor 0e-
cologie en Fenologie van het KNMI een landelijk onderzoek dat maar liefst tot aan het eind van de
jaren zestig zou duren. Het onderzoek beperkte zich tot Kievit, Boerenzwaluw, Tjiftjaf, Fitis en Gier-

zwaluw. Geprobeerd werd door middel van isotopen inzicht te verkrijgen in een eventueel verband

tussen de eerste aankomstdata verspreid over Nederland en de heenende weersomstandigheden.

lsotopen zijn denkbeeldige lijnen die de verschillende plaatsen, waar eerste waarnemingen worden

gedaan, verbinden.

ln onze tijd is fenologie vr'rj actueel. lnternet als communicatiemiddel speelt hierin een grote rol. ln

Europees verband kan worden genoemd het European Phenology Network met alleen al 11.000 deel-

nemers in Engeland.Ook in Nederland is sprake van hernieuwde belangstelling, getuige het landelijk

project Natuurkalender, waarbij waarnemers hun vroegste waarnemingen rechtstreeks via het inter
net kunnen inbrengen.
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Fenologieonderzoek in Amsterdam

Ook in onze regio werd er, in ieder geval al aan het eind van de 'l9c eeuw, op bescheiden schaal aan
fenologie gedaan. I n het tijdschrift De notuur in van jaargang 1 899- 1 9Ol worden onder redactie va n

Dr. H. Ekama de eerste voorjaarswaarnemingen van Boerenzwaluw in 1899, 1900 en 1901 vermeld:
20 april 1899 te Halfweg

20 april 1900 Amsterdamse Salmiakfabriek

l9 april 1901 Amsterdamse Salmiakfabriek

Binnen het georganiseerde wereldje van de Amsterdamse vogelaars kwam de fenologie geleidelijk
aan van de grond. Zo werden in de beginjaren van de KNNVWG Amsterdam ieder jaar de eerste

voorjaarswaarnemingen van het Amsterdamse Bos in de waarnemingenrubriek van het Mededelin-
genblad gepubliceerd. Een overzicht over de jaÍen 1957- I969 verscheen in I g70 (F. Verslu ijs, Mede-
delingenblod jg.8 (1), 1970).

ln l9S5beslootdetoenmaligeredactievan DeGierzwoluwhetvoorjaarsfenologieonderzoekbinnende
regio Groot-Amsterdam serieus aan te pakken. Alle leden kregen een lijst met daarop 38 vogelsoorten
toegestuurd met het verzoek de l'rjst, voorzien van de eerste waarnemingsdata, te retourneren.
De respons was zonder meer slecht. Niet meer dan vijftien leden voldeden aan het verzoek. Qok in de

daarop volgende jaren was de belangstelling bijzonder laag met als dieptepunt acht geretourneerde
lijsten in '1991. Gerekend t/m 2003 werden jaarlijks nooit meer dan l6lijsten terugontvangen, wat
op een bestand van bijna 300 leden bedroevend laag is. Wellicht is het binnenkort mogelijk om de
waarnemingen via de website van de WGA rechtstreeks in te voeren. De fenologielijst is inmiddels
wel digitaal beschikbaar op de website en kan per e-mail worden teruggestuurd.
ln 1991 werd de lijst zodanig herzien dat ook de 2'vroegste datum kon worden vermeld.
Tegenwoordig staan 43 vogelsoorten op de voorjaarsfenologielijst van de WGA.

ln DeGierzwoluwverschenen diverse artikelen over de voorjaarsfenologie. Een uitgebreid verslag
overdejaren 1988-1991,waarinsoortgewijsgetrachtwerdeenoorzakelijkverbandteleggentussen
aankomstdata en weersomstandigheden, verscheen ín 1991 (R. Hofmeester,jg.29 (a), t99l). Min of
meeropdezelfdeleestgeschoeidwashetverslagoverde jaren t992en 1993(P.Scholten, jq.31 (4),

Boerenzwoluw,

lJdoorn, 1 4 ougustus 1 998

g
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Tobel 1. Gemiddeld vroegste woornemingsdotum (gvd) en bondbreedte per soort

l'

soort waamèmind3Dlriodr ovd bandbreedte

Zomertalino 1 961-2002 n=41 23P, 09l}05r4
Lepelaar 1962-2002 n=35 14t3 16t2-05t4

Bounvalk 1960-2002 n=44 13t4 28t3-25t4

Kluut 't96í2002 n=36 18/3 03&0"4
Kleine Plevier 1960-2002 n=36 03/4 17rt)ot{
BontbekDlevier 1912-204) n=30 0öB 24n-16t3

Grutto 1 961-2002 n=42 23D 1 2/?-06t3

Groenoootnriter 197&2002 n=32 12t4 26r}.3AU

Visdief 1957-2002 n=46 084 281t19t4
Zwsrte Stern 1962-2002 n=35 30i4 19t+1'lt5

Zom6rtoÍtel '1959-2002 n-44 m,5 ?41+12t5
Koekoek 1957-2002 n=46 )3t4 16/430/4

Giezwaluw 1S5&?002 n=45 2Dt4 't4t+28t4

Oeveawalunv 1960-2002 n=38 1frtA MW3m4
Boerenzwaluw 1955-2002 n=47 02t4 26&0Sr4

Huiszwduw 1 959-2002 n=43 )1t4 07/405/5

Gele Kwikstaart 1S57-200? n--44 01t4 188-15/4

Nahteoal 1957-2002 n=46 17 t4 flL))ta
BlauwboÍst 1982-2002 n=21 ?5/3 1 6/3-03/4

Zwarte Roodstaart '1S62-2002 n=37 ?6/3 09rï12]4
Gekraaode Roodstaart 1 S58-?00? n=44 1714 0514-25t4

Parcie 1S642002 n=31 3014 181+12]5

Taouit 1963-2002 n41 12t4 28n.-27t4

Spínkhaanzanqer 1963.2002 n=35 18t4 07t+29t4
Snor 1957-2002 n=30 15t4 06t+)4t4

Sodvooel 1S57-2002 n=45 08/5 02tí14t5
Bosrietzanoer 1957-200? n=45 06i5 26t+16t5

Kleine Kaekiet 1957-2002 n=46 )ga 18/40815

RieEanoer 1 957-2001 n=46 1?t4 01t+23t4
Braamsluioer 1 957-200? n=46 2114 14t4-28t4

Grasmus 1 957-2002 n=46 23t4 17t425!4

Tuinfluiter 1957-2002 n=46 21/d 15t+27t4

Zwartkoo 1960-2002 n42 0614 27rJ'.1d4

Fluiter 1959-2002 n=40 02/5 ?4W1At5

Tiiftiaf 1 960-2002 n=43 1 0/3 27t2-?1t3

Fitis 1957-:002 n=46 278 't9i3-04t4

Grauwe Vlieoenvanoer 1956-2002 n=!! il4/5 251413t5

Bonte Vlieoenvanoer 1 S61-2002 n41 28!4 19t4-07t5

Wielewaal 1951.2002 n=43 11i5 02/s2015
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1993). Een a rtikel over de voorjaarsfenologie van de Bonte Vliegenvanger verscheen in 1 999 (.1. va n

Blanken,jg.37 (4), 1999). Een overzichtvan de vroegst bekende 1'en 2'regiowaarnemingen van 39

soorten zomervogels werd in 2002 gepubliceerd (J. van Blanken,jg.40 (4), 2002).

Daarnaast verschenen in de loop der jaren regelmatig jaarlijkse overzichten van de vroegste voor-
jaa rswaarnemingen.

Gebruikte methode: gemiddeld vroegste datum en bandbreedte

Tabel 1 vermeldt van 39 soorten de gemiddeld vroegste waarnemingsdatum (gvd) in het werkgebied

van de WVGA. 0p basis van de daarbij behorende standaardafwijking kan voor de meeste soorten

een zgn. bandbreedte worden vastgesteld bestaande uit gemiddelde +/- standaardafwijking.

Met het introduceren van de bandbreedte kan deze mogelijk als maatstaf dienen bij de vraag in hoe-

verre de jaarlijkse eerste aankomstdata daar in passen. ln zoverre vormt het een aanvulling op de

eerder gepubliceerde 1'en 2e vroegste regiodata.

De data op grond waarvan de bandbreedte tot stand kwam, werden ontleend aan heï Mededelin-

genblod KNNVAmsterdom, De Gierzwoluw, fenologielijsten t/m het jaar 2002 en het Amsterdamse

VogelNet (AVN). omdat een deel van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

ook tot het werkgebied van WGA behoort, werden tevens de vanaf 1996 verschenen jaargangen

van hun blad FtrS geraadpleegd.

De berekende gemiddelden stoelen op een reeks van tenminste 35 jaar uit de periode 1960-2002. Dit
geldt voor alle soorten behalve Bontbekplevier, Groenpootruiter en Blauwborst; van deze soorten is

de periode, waarover gegevens beschikbaar zijn, korter. Van Purperreiger, Kemphaan, Grote Karekiet

en Buidelmees z'rjn onvoldoende gegevens aanwezig om 0berhaupt een bandbreedte te bepalen.

lk wil hierbij overigens opmerken dat de data, op basis waarvan de bandbreedte is vastgesteld, ui-
teraard niet voor eens en altijd gelden. Uit ongepubliceerde dagboeken en inventarisatieverslagen

kunnen altijd nog interessante gegevens boven water komen, die tot een aanscherping ofverbete-
ring van de gepubliceerde data kunnen leiden.

Bovendien is het natuurlijk zo, dat door de jaarlukse toevoeging van een nieuwe vroegste datum aan

een reeks data, de gemiddelde vroegste datum (gvd) en de standaardafw'rjking een wijziging kunnen

ondergaan. Echter doorgaans geldt dat met de toename van het aantal jaren waarop de gegevens

stoelen, de fluctuaties van het gemiddelde afulakken.

Dit doet zich met name voor bij soorten met een vrij constant aankomstpatroon zoals de Nachte-

gaal. Deze soort kent al 26 jaar la ng constant een gemiddelde eerste aankomstdatum van I 7 april

met een standaardafwijking va n 5 dagen, dat wil zeggen een gvd va n 1 7 april in de periode 1957

tlm 1977, idem in 1957 t/m 1978 ... tot en met een gvd van 17 april in de periode 1957 t|m2002.
Wat betreft de verwachte eerste aankomstdatum is de Nachtegaal als het ware een soort waarop je

de klok gelijk kunt zetten. De bandbreedte is dan ook vrij smal: 1 2 april - 22 april.
Daarentegen z'ljn er ook soorten met forse fluctuaties in de jaarl'rjkse eerste aankomstdatum. lk

noem als voorbeeld Boomvalk en Zomertaling met een standaardafwijking van 32 resp. 27 dagen.

Toelichting berekening gemiddelde vroegste datum
Teneinde het effect van mogelijke overwinteraars op de uitkomsten van de berekening van de ge-

middelde vroegste datum en standaardafwijking zoveel mogeh.l-k te beperken, zijn februari-waar-

nemingen van Tjiftjaf en Zwarte Roodstaart en maart-waarnemingen van Zwartkop alleen in de
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berekening meegewogen, indien er sprake was van zang.

Uiteraard ben ik me er van bewust dat het in de praktijk onmogelijk is om te bepalen of de zang van

bijvoorbeeld een Tjiftjaf in februari afkomstig is van een overwinteraar ofvroeg aangekomen exem-

plaarZohoordeJohanFrieswijkal op20januari l990eenTjiftjaf zingen,terwijl op24februari van

dat zelfde jaar ook de waarnemers van het Vogel Overleg Diemen een zangwaarneming van deze

soort scoorden. Deze laatste waarneming heb ik voor 1990 als eerste datum genomen. Je moet per

slotvan rekening ergens beginnen.

Soortbesprekin g voorjaarsfenolog ie 2003
Hieronder worden soortgewijs de eerste waarnemingsdata van 2003 beschreven. Deze zijn ontleend

aan 15 terugontvangen fenologielijsten over 2003. Een cijfer tussen haakjes na een datum staat

voor het aantal waarnemingen op die datum. Meerdere Inzenders kunnen namelijk op die datum de

betreffende sooÍt hebben gezien of een en dezelfde waarnemer heeft op die datum de soort op ver-

schillende locaties waargenomen.

Vervolgens is nagegaan of en in hoeverre de aan de fenologiel'rjsten 2003 ontleende reeks vroegste

data past in de bandbreedte. Wanneer dat voor de meeste data uit de datareeks het geval is. kan de

conclusie luiden dat de betreffende soort op tijd is gearriveerd.

Tenslotte is gekeken of wellicht op het AVN een vroegere waarnemingsdatum werd gemeld.

ln Tabel 2 staat een samenvatting van alle eerste waarnemingsdata van 2003 onder vermelding van

waarnemer, locatie en aantal. Tevens wordt de bron vermeld en per soort het aantal inzenders van

een eerste datum op de voorjaarsfenologielijst

0m het inzicht in het aankomstpatroon inzichtel'rjk te houden is van een aantal soorten van waarne-

mingen op dezelfde locatie alleen de eerste datum in de reeks opgenomen. Dit geldt voor soorten die

qua individu van elkaar te onderscheiden zijn of waarvan mag worden verondersteld dat 2' en vol-
gende waarnemingen op de betreffende locatie op hetzelfde individu betrekking hebben als van de

1'waarneming: Zomertaling, Lepelaar, Kluut, Bontbekplevier, Kemphaan, Grutto, Groenpootruiter,

Zwarte Roodstaart.

Bij kleinere vogelsoorten, zoals Blauwborst, Rietzanger, ïiftjaf en Fitis, is dit praktisch onmogelijk.

Het is erg lastig om vast te stellen dat een waarneming van een Rietzanger in de Bretten op 1 5/4

hetzelfde exemplaar betreft als de Rietzanger die daar al op 10/4 werd gemeld. ln dergelijke gevallen

zijn alle meldingen opgenomen in de datareeks.

Zomertaling De waarnemingen betreffen in totaal 6locaties, alle gelegen in het oostelijk en noor-

delijk deel van de regio. Van buiten de regio komt één waarneming.

De vroegste datum was 26/2 (Holendrechter- en Bullewijker polder, ook wel Land van Geijsel ge-

noemd). De volgende waarneming valt pas twee weken later op 1a/3 (l.Jdoorn), gevolgd door 17/3

(Houtrakkerbeemden, buiten de regio), 22/3 (Hannesgat en Poppendammergouw), 28/3 (Kinsel) en

30/3 (Bloemendalergouw).

De waarneming van 2612 valt buiten de bandbreedte en is de 3e vroegste regiowaarneming. Alle an-

dere waarnemingen vallen binnen de bandbreedte.

Purperreiger Er kwam één melding binnen, namelijk 15/6 (Haven Ballast).

Verder was er op AVN een waarneming op 15/4 (Amsterdamse Bos).

Lepelaar ln totaal gaat hetom B locaties binnen de regio.Vroegste waarneming 22/2 (Lutkemeer-

polded gevolgd door 2512 (Houtrakkerbeemden, buiten de regio). Vervolgens 1/3 (lJdoorn), 2/3 (Kin-
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sel), 5/3 (Barnegatl,2213 (Osdorper Binnenpolder),6/a (Middelpolded, l3/a (Muiden), 2614ílnlaag-
polder buiten de regio), 11/5 (Holendrechter- en Bullewijker polder).

Van de 8 regiowaarnemingen vallen er 6 binnen de bandbreedte.

Via het AVN werden twee vroegere data gemeld:9/2 (Broekermeed en 10/2 (Varkensland, Frank Vis-

been). Beide waarnemingen vallen buiten de bandbreedte en betekenen een verbetering van de tot
nu toe vroegst bekende 2'regiodatum 13 februari 1982.

Boomvalk Vroegste waarneming 5/4 gevolgd door 2314,2514,2614,2714 (buiten de regio), 13/5,

16/5,26/5 en 31/5 (buiten de regio).Van de 7 regiowaarnemingen vallen er 4 binnen de band-
breedte. De eerste waarnemingen vanaf 1315 zijn behoorlijk laat.

Via het AVN werd een vroegere waarneming gemeld: 30/3 (Kennedylaan). Deze waarneming valt
binnen de bandbreedte.

Kluut De waarnemingen betreffen in totaal 4 locaties.Vroegste datum 8/3 (Kinsel en Holendrech-

ter- en Bullewijker polder). Vervolgens I 8/3 (lJdoorn) en 5/4 (lJburg). Van de 4 data vallen er 3

binnen de bandbreedte.

Uit het westelijk deel van de regio weÍden geen waarnemingen ontvangen. De Kluut is daar tegen-
woordig een schaarse verschijning en als broedvogel uit landelijk west verdwenen.Ook in het bij

Halfweg gelegen gebied 'De Kluut', waarvan de naam hoge verwachtingen wekt, heeft de Kluut al ja-
ren geen stap meer verzet.

Kleine Plevier Vroegste waarneming 2/3 (Marken). De eerstvolgende waarneming valt pas 3 weken

lateÍ op 2313 (Osdorper Binnenpolder) en vervolgens 24/3 (Holendrechter- en Bullew'rjker polder en

Schinkelbos), 28/3 (Middelpolder), 29/3 (lJdoorn en C.Douwesweg), S/+ (UUurg) en 9/4 (Kinsel).

De waarneming van 2/3 valt buiten de bandbreedte en is een evenaring van de 2c vroegste regiowaar-

neming van 2 maart 1982. De waarnemingen vanaf 2313 zin alle overeenkomstig de verwachting.

Bontbekplevier De waarnemingen hebben betrekking op hooguit 5 locatiel waarvan één buiten de re-
gio. Vroegste waarneming 23/2 (DiemerzeedijUlJburg). De eerstvolgende waarnemingen zitn 2412 (Ho-

lendrechter- en Bullewijker polder), 7/3 (lnlaagpolder, buiten de regio), 8/3 (lJdoorn) en 9/4 (Kinseldam).

De datum 2312valt net buiten de bandbreedte en is redelijk vroeg. De overige data, uitgezonderd

9/4, vallen binnen de bandbreedte.

Kemphaan De waarnemingen hebben betrekking op 8 locaties, waarvan één buiten de regio.

Vroegste waarneming 15/2 (lJpolded. Vervolgens 2212 (Polder 0ostzaan), 23/2 (DiemerzeedijUUburq

en Holendrechter- en Bullewijker polder), 5/3 (lnlaagpoldel buiten de regio), 8/3 (lJdoorn), 19/3

(0uderkerkerplas) en 23/3 (0sdorper Binnenpolder).

Grutto De waarnemingen hebben betrekking op 6 locaties met de nadruk op de Holendrechter- en

Bullewijker polder.

Vroegste waarneming 9/2 (HEtB-polded, gevolgd door 1 5/2 (Kinselmeer), 23/2 (0uderkerkerplas), 1/3
(0sdorper Binnenpolder en bndsmeerderveldl, 1213 (Wilmkebreekpolder).

De waarneming van g/2 valt buiten de bandbreedte en is als redelijk vroeg te kwalificeren. Afgezien

van de waarneming van l2/3 vallen de overige waarnemingen binnen de bandbreedte.

Via het AVN werd een vroegere datum bekend, 8/2 HftB-polder.

Groenpootruiter Van de I waarnemingen kwamen er maar liefst 5 van de Holendrechter- en Bul-

lewijker polder. De eerste Groenpoot werd daar op 30/3 gesignaleerd. Elders in de regio was het

maar magertjes gesteld met deze soort: 21/4 Aandammergouw 30/4 Diemerzeedijk en tenslotte 1/6

De Aker. Buiten de regio was er een waarneming op 20/4 (Spaarnwoude).

De waarneming van l/6 is nauwelijks nog een voorjaarswaarneming te noemen en valt dan ook bui-
ten de bandbreedte. De overige waarnemingen vallen daar wel in.
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Boomvolkjogend

over het Bollostbot
31 ougustus 2OO3

Visdief Vroegste waarneming 16/3 (Holendrechter- en Bullewijker polder) gevolgd door 2113. pas

drie weken later va lt de derde waarneming: 1 3/4 (2). Vervolgens 1614, 1714, tïl4, zol4 (2),2j 14 (2),

22la en 26la (2]r.

Van de 1 4 data vallen er g buiten de bandbreedte. Daarvan zijn er 2 vroeg en 7 laat. De waarneming
van 16 maart is de 3e vroegste regiowaarneming. De conclusie luidt derhalve dat de Visdief in 2003,
afgezien van 2 vroege waarnemingen, zowel op tijd als laat is gearriveerd.
Zwarte Stern Vroegste waarneming 2413 (lJdoorn). Vervolgens pas I 7/5 (2),2215 en S16.

De waarneming van 2413 valt ver buiten de bandbreedte en betekent een ruime verbetering van de
tot nu toe vroegst bekende regiodatum van l2l4 (in 1942 en 1991).

De 4 overige data vallen ruim buiten de bandbreedte en zijn daarmee fors aan de late kant.
Zomertortel Van de Zomertortel werd slechts één regiowaarneming ontvangen: 30/4 (Kinseldam).

Verder kwam er een melding van buiten de regio (ll/S Houtrakkerbeemden-0ost).
Beide waarnemingen vallen binnen de bandbreedte.
Koekoek Woegste waarneming 22la (2) gevotgd door 231+,2s14 (2],,2614 í31,2814,30/4 t/5, 3/5 en l7lS.
Van de t3 waarnemingen vallen er t0 binnen de bandbreedte.
0p AVN verscheen ook een melding op 2214.

Gierzwaluw Vroegste waarneming t3/4 gevolgd door 20/4 (3), 2114,2214,2414(3),2s14,26/a (2) en 3/s.
De waarneming va n 1 3/4 valt net buiten de bandbreedte en is dus redelijk vroeg. Die va n 3/S is laat.
Het overgrote deel van de waarnemingen valt binnen de bandbreedte.
oevezwaluw Vroegste waarneming 25/3 (Kinseldam, 4 ex.). Vervolgens pas op 9/4 (dijk Durgerdam
1 ex.) gevolgd door 1414 (0uderkerkerplas 3 ex.), 15/4 (Ouderkerkerplas 6 ex.), 16/4 (Nieuwe Meer 10

exl,zol+ (Halfweg 2 ex.), 26/4 (Lutkemeerpotder t0 ex.),2/s (Ouderkerkerptas 50 ex.) en l3/5 (Groote
lJpolder 2 ex.).

De waarneming van 2513 valt ruim buiten de bandbreedte en is daarmee zeer vroeg. Deze datum be-
tekent een verbetering van de tot nu toe vroegst bekende 2e regiodatum van 30 maart 1947.
0pmerkelijk is dat net buiten de regio eveneens een zeer vroege Oeverzwaluw werd gezien (26/3
Houtrakkerbeemden-West).

Uitgezonderd 1 3/5 vallen de overige data bin nen de ba ndbreedte. De waa rneming op 2/5 valt er wel-
iswaar ook buiten, maar op 1414waren op de locatie Ouderkerkerplas al Oevertjes gezien.

t
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Boerenzwaluw Vroegste waarneming 2/4 gevolgd door 414, 514 (4), 1014, 1214, 1414 en 2114 l2).

Dus 5 van de 11 waarnemingen vallen binnen de bandbreedte en 5 er buiten.

Via AVN kwam een eerdere melding vanuit de regio: 28-3. Van buiten de regio (Oude Notweg, Haar-

lemmerliede) was er een waarneming door Paul Marcus op 26/3.

Huiszwaluw Vroegste datum 19/4, vervolgens 2014(31,2414,7714,2814,3/5,5/5, r0/5 en 29/5. Het over-
grote deel van de data valt binnen de bandbreedte, dus verliep de aankomst conform de verwachting.

Via AVN werd de allervroegste datum gemeld: 15/4, Laplacestraat. Ook deze datum valt binnen de band-

breedte.

Gele Kwiktaart Vroegste waarneming 12/3, de eerswolgende pas op 25/3 en vervolgens duurt het
nog bijna drie weken alvorens er zich weer Gele Kwikken aandienen: t3l+ (3). Verder 1514,1614,2114,

2l5en 1715.

Conclusie: I 2 maart valt buiten de bandbreedte en is zonder meer vroeg, 5040 van de waarnemingen

is op tijd en ,10Qb is laat.

Nachtegaal Vroegste datum 1 3/4, vervolgens 1 5/4, 1714 (4l1, 1914,2014 (3),2614,3014 en 9/5. Het

overgÍote deel van de data valt binnen de bandbreedte. De meeste waarnemingen zijn gedaan in de

Brettenzone.

Blauwborst Vroegste datum 23/3, vervolgens 2513 (2),26/3 (3), 2813,2913 (2), 30/3, s/4 en 9/5.

Het overgrote deel van de data valt binnen de bandbreedte.

Zwarte Roodstaart Vroegste waarneming 8/1 (regiogrensVecht). Na deze winterwaarneming valt de

vroegste voorjaarswaarneming op 29/3 (T.T. Melissaweg) gevolgd door 30/3 (Zeeburgerpad),31/3

(Westerpark), 6/4 (Wittenburg), 26/4 (Petroleumhaven), 3o/4 (Mauritskade) en 17l5 (Draka Asd.Noord).

Afgezien van de winterwaarneming (overwinteren in de regio komt vaker voor; o.a. ook een waarne-

ming op AVN van 4/1 Schiphol) vallen 4 van de 7 voorjaarswaarnemingen binnen de bandbreedte.

De 3 waarnemingen vanaf 26 april zijn dus als laat te kwalificeren. 0p het AVN werd een vroegere

voorjaarswaa rneming gemeld : 1 0/3.

ln Tabel 2 heb ik van de Zwarte Roodstaart zowel de vroegste winter- als de vroegste voorjaarswaar-

neming opgenomen.

Gekraagde Roodstaart De Gekraagde Roodstaart is in het voorjaar een zeer schaarse gast in de

regio. Het is dan ook niet verwonderl'rjk dat er doorgaans zeer weinig meldingen binnenkomen. De

eerste was op 13/4 (Marken). 0pvallend genoeg was het dezelfde waarnemer die op 21 april2 man-
netjes op de Vijfhoek in de k'rjker kreeg.

Beide waarnemingen vallen keurig binnen de bandbreedte.

Paapje Vroegste waarneming 1 8/4 gevolgd doot 2114 en 2514.

Deze waarnemingen vallen binnen de bandbreedte.

Via het AVN werd een vroegere datum bekend: 1714,die dus als redel'rjk vroeg geldt.

Tapuit Vroegste waarneming t 2/4 gevolgd door t 5/4, 1614 (2l,, 1914,2214(2),2314 en 27l4.Van
buiten de regio: 20/4 Houtrakkerbeemden.

Alle waarnemingen vallen binnen de bandbreedte.

De allervroegste datum in 2003 werd via AVN gemeld: 23/3 Kleine lJdoornpolder. Deze datum valt

buiten de bandbreedte en is dus vroeg.

SprinkhaanzangerVroegstewaarneming t7l+(2)gevolgddoorlg/4,2014,2114(2l1,2214,3014(4)

en 8/5.

Conclusie: zo'n 60qb van de waarnemingen is op t'rjd en 40tYo is laat.

0p AVN verscheen ook een melding op 1714.

Snor Data: 21/4 (2) Frankendael en Bretten en 30/4Akkerswade.
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De waarnemingen van 2114 zijn van twee inzenders afkomstig. Van beiden werden ook 2c waarne-
mingen ontvangen, nl. 23/4 en 2414 Anna's Hoeve resp. Spaarnwouderveen.
Van de 5 waarnemingen vallen er 4 binnen de bandbreedte.
Spotvogel Vroegste waarneming 5/5 gevolgd door 6/5, 7ls,AlS,9/5, il/s en tB/5.
Uitgezonderd 18/5 vallen alle waarnemingen binnen de bandbreedte.
Bosrietzanger Vroegste waarneming 2'll4 gevolgd door 2614,2914,115,7/5, g/S,9/S (2), tO/S en
I 7/5. De waarneming van 2ll4 is vroeg en goed voor de 3'vroegste regiowaarneming.
Er rallen 8 van de 11 waarnemingen binnen de bandbreedte.
Kleine KarckietVroegste datum 18/4en vervolgens20/4 l2),2j14,2314(2),2s14,2914,3014,21s,
4/s,6/s en 4/6.

Uitgezonderd 4/6 vallen alle waarnemingen binnen de bandbreedte.
RietrangerVroegstedatum l0/4envervotgens1214,1314,1414Í2l,1sl4,1614lzl,1714,20laBlen21l+.
Alle data vallen binnen de bandbreedte.

Grote Karekiet Van deze soort werd één waarneming ontvangen, il/5 Noorder lJplas.

Braamsluiper Vroegste datum 21/4 (2) gevolgd door 2214,2914,3014,1/5,6/5, 1O/5 (2) en rS/S.
Van buiten de regio (hoeve Catharina, Ringweg) was er een melding van lB/4 dooÍ hul Marcus.
Van de l0 waarnemingen vallen er 7 data buiten de bandbreedte. De Braamsluiper is dus overwe-
gend laat gearriveerd.

Grasmus Vroegste datum 10/4. Pas na een week verschijnt de soort opnieuw in beeld: 1 7/4 gevolgd
door r 8/4 2Ol 4, 21 I 4 la, N 4 l2l, 261 4 (2), 281 4 en al 5.

De datum 10/4 valt buiten de bandbreedte. Met deze datum wordt de tot nu toe alleÍvÍoegste regio-
datum (13 april 1959) verder aangescherpt. Van de overige data valt alleen 4/5 buiten de bandbreed-
te, zodat kan worden geconcludeerd dat de Grasmus overeenkomstig de verwachting is gearriveerd.
Tuinfluiter Vroegste datum l7la (2) gevolgd door 2tl4 (s), 2314,2614,2714,2814,30/4 (S), tl/S en
1 7/5. Conclusie: de helft van het aantal gemelde Tuinfluiters aniveerde op tijd en de andere helft
was laat.

Zwartkop Vroegste datum 25/3 gevolgd door 29/3 12), s14,614,814,914, 1314, 1514, 1714, 1Bl4
(2) en 20/4.Van de 13 waarnemingen vallen er I binnen de bandbreedte.Van de overige is het
merendeel tamelijk laat, terwijl 25/3 tamelijk vroeg is.

Grote Ko rekiel Ouderke*erplos,
17 mei 2OO2
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Via AVN werd door Jan Hendrik van 0ers een onwaarschijnlijk vroege Zwartkop gemeld. Niet het feit
dat de vogel op27l'l we,d waaÍgenomen was spectaculair (Zwartkoppen overwinteren soms), maar

dat de vogel zich, zoals de waaÍnemer mij vertelde, vocaal liet horen.

Voor zover bekend zou dat tot nu toe de enige zangwaarneming in januari zijn, ooit vastgesteld

binnen de regio. Van dezelfde waarnemeÍ kwam bovendien de vroegste voorjaarswaarneming: 10/3.

Dit is tot nu toe de vroegste voorjaarswaarneming van een zingende Zwartkop.

ln Tabel 2 heb ik van de Zwartkop zowel de vroegste winter- als de vroegste voorjaaÍswaarneming

opgenomen.

Fluiter Dat de Fluiter een vrij schaarse zomervogel in de regio is blijkt uit het feit dat er slechts één

melding binnen kwam: 21/4 (Frankendael). Deze waarneming valt net buiten de bandbreedte en is

daarmee dus redelijk vroeg.

TjiftjafVroegste datum 26/2, vervolgens 3/3,9/3, 10/3, 1U3 (2),1213,13/3 (2), 1413,1s13(3]'2713
(2) en 30/3.

De datum 2612valt net buiten de bandbreedte en is dus redelijk vroeg. Ook2713 en 30/3 vallen er

buiten en kunnen als vrij laat worden gekwalificeerd. De meeste data vallen echter binnen de band-

breedte, zodat geconcludeerd kan worden dat de Tjiftjaf op tijd binnen was.

Fitis Vroegste waarneming 26/3 (4), vervolgens 2713,2813 (3), 29/3 (4), 3013 (2),314(21en 414.

Alle data vielen binnen de bandbreedte.

Grauwe Vliegenvanger Van de Grauwe Vliegenvanger kwamen geen meldingen binnen.

Via het AVN werd echter toch een eerste waarneming bekend:29/5 Frankendael, welke zonder meer

een late waarneming is.

Bonte Miegenvanger Evenals de Fluiter is de Bonte Vliegenvanger een vr'rj schaarse voorjaarsvogel.

De soort werd slechts eenmaal gemeld, op 14/4 WestgaaÍde.

Deze datum valt buiten de bandbreedte en kan als tamelijk vroeg worden gekwalificeerd.

Buidelmees Van deze soort kwamen geen meldingen binnen.

Wielewaal Binnen de regio was er slechB één waarneming:2 vrouwtjes op 7/5, binnen de bandbreedte.

De 2'waarneming was op 3U5 in het Westhoffros in het Recreatiegebied Spaarnwoude, dus buiten

de regio. Dit is overigens een goede plek om in het voorjaar Wielewalen waar te nemen.

Dankwoord

Naast mijzelf vulden 14 leden de fenologielijst 2003 in, waarvoor dank:

Ellen de Bruin, Ricardo van Dijk, Teun van Dijk, Frank van Groen, Auke Jansen, Bert en Mieneke Kamp,

Elsemarie Locher, Paul Marcus, Evert Pellenkoft, Will Schep, Paul Tak, PietVlietstra, Willem van der

Waal en Nirk Zijlmans.

Jon von Blonken, oeertruido von Lierstroot 41, 1069 PE Amsterdom
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Nederland 2). GMB Uitgeverij / KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
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Waa rnem i ngen oktober-decem ber 2003
Paul J. Marcus

n het vorige nummer \En De Gierzwoluwiseen overzicht \En de broedgevallen van roofvogels in de
regio toqezegd. Dat houdt u tegoed.

De in het vorige nummeÍ gemelde Gravanger van Diemen is ontdekt door Willem van der Waal. Dat
blijkt niet uit de tekst. BU gewone soorten maakt het niet uit wie hem het errst ziet of hoort, maar bij
een zeldzaamheid zoals de Graszanger is vermelding van de ontdekker op z'rjn plaats Bij dezen, dur
De ochtendtrektellingen van afgelopen najaar op de Vrjfhoek werden gehouden van 23 augustus tot en
met 7 december 2003 (Guus van Duin op AVN). Het gaat bij ochtend- en avondtrek niet om slaaptre(
maaÍ om trek van broedgebied naar overwinteringEebied v.v. Zie voor meer informatie het boek ly'o-
geltrek over Nederland', blz 32 tabel 3.1.

0mdat het aantal Huismussen l'rjkt af te nemen in de stad, wordt u verzocht waarnemingen van deze
soort aan mij door te geven. Daarom zult u voortaan de sooÍt regelmatig terugvinden in deze rubriek
ln het westelijk deel van de regio ligt een bedrijventerreintje dat door projectontwikkelaars Business Pàrc

Lijnden - zie lJsvogel en Waterpieper - is gedoopt M'rjns inziens slaat deze naam in alle opzichten als Cut
op Dirc: a. het is geen park, maar een bedrijventerrein, b. parc spelt men met een 'k' en niet met een 'c:

Waarnemingen januari t/m maaft2}A4 inzenden tot uiterlijk lO april 20o4 naar:
Pbul J. Marcu5 fu. Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam, Aanraad.Marcus@'l2move.nl.

zwaftezwaan 24-10 schinkelbos I ex. (EdB).0p 3t-12 werden hier 3 ad. en 2 pulli gezien (RvO

via AVN).25-12 Bloemendalerpolder I er (EdB).

Knobbelzwaan Totaal doortrek Vrjfrroek I 58 ex (!OD). l4- t 2 Waterland 554 ex. (M.
Kleine Zwaan 22-10 lnlaagpolder 2 er ad. t.p. (PM). Nadien tot medio december max. 5 ex. tp.,
lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden-oost 0p 8-12 bovendien 7 ex. waaronder I juv. overvliegend
(EdB, RvD, PM, RR, HS, ff). DoortrekVijfhoek:22-10 2ex.,27-10 5 ex.,7-il l7 ex.,8-il 9 ex.
(voD).26-10 lJmeer Krijgsman 2 ex. (NZ).7-11 Kinseldam 2 ex. Z (FvG). 14-12 waterland 75 ex.
(M. zs-tz Bloemendalerpolder 140 ex ad. en a juv. (EdB).31-12 polder Nellestein Il ex. ZW (RvD,

PM).

wilde Zwaan l-11 Kinseldam I ex. ad. t.p. (EdB).25-12 Bloemendalerpolder 4 er ad. t.p. (EdB).

sneeuwgans 11-10 lnlaagpolder 1 ex. blauwe fase t.p. UvdB, e!.7-12 0pperwoud, waterland 1 ex.
blauwe fase t.p., ongeringd (EdB).

Toendrarietgans 18-10, 22-11 Rijperweg resp. 6 ex. (2 juv.) en 1 ex. t.p. (NZ). zs-to waterland 2s
ex. (FvG). t-tl Aandammergouw I ex. (EdB). t6-lt Uitdam t ex. (NZ).

22'10tlm 10-12 lnlaagpolder max. t3 ex. t.p. (PM, RR, pTJ. Tegenvallende aantallen t.o.v. de afge-
lopen jaren. Wel werden er grotere aantallen gezien in de buurt van Assendelft: daarvan zou een
deel behoren tot een oostelijke Taiga-vorm Uohonsení) met grotendeels donkere snavel (Dirk Tanger
op Vogelnet Zuid-Kennemerland). Blijkens zijn meldingen is de taxonomie van de tussen Haarlem
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Toigorietgons (r),

RAperweg, 22 november 2OO3

en Amsterdam overwinterende Íietganzen allerminst duidel'rjk. Er zouden nogel wat Taiga's tussen

zitten met veel zwart in de snavel. Volgens het aloude 'Wildfowl' (Madge Et Burn, 1988) is de

Taigarietgans van de vorm middendorffii een §pische Zwartbektaiga. Maar deze vorm is heel groot

en vrijwel ogenblikkelijk op grond van zijn bouw te onderscheiden van de seïirosttisltossicuevot-
men. De echte serí,?ostr,3 moet weer een zware en dikke ondersnavel hebben. Afwijkende

Taigarietganzen behoren waarschijnlijk tot de Taiga-vorm johonseni. ln principe kunnen tegen-
woordig alle vormen in Nederland woÍden aangetÍoffen.
26-12Veldweg, Polder De Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij ca.20 ex. (EdB).31-12

Polder Nellestein 1 ex. t.p. (RvD, PM).

rietgans 18-10 Waterland a ex. (M. 5-11 Lutkemeerpolder 30 er Z (P0.

l(eine Rietgans DoortÍek Vijfhoek: l5-10 26 ex., 7-11 212 ex., 8-11 20 ex., 9-11 22 ex. (VOD).

Kolgans DoortrekVijfhoek totaal 834 ex., eerste 35 ex. op 13-10, max.312 ex. op 7-11 (VOD). 18-

10,2-12 Rijperweg resp.200 elc en ca. 2000 ex., in Waterland-0ost op 18-10 in totaal 808 ex. (Pt,

FV, NZ). t4-12 Waterland /t434 ex. (M. ZZ-tO lnlaagpolder 4 ex. ad. t.p.; 9-12 t.p. 2 ex ad. met

zwarte halsbanden met in wit code B-UL en B-UJ (JvdB, PM). 22-10 0sdorper Binnenpolder 45 ex.

Zítfi.zz-lo,24-10 Waterland-oost ca.800 er (EdB, PT). l6-12 lnlaagpolder 25 ex. N (PD. et-tz
tulder Groot-Mijdrecht 2 ad. t.p. met zwarte halsbanden, in wit M-BB en M-BN (RvD, PM).

Dwerggans 1-12 Rijperweg 1 ex. tussen 500 Brandganzen (Alexander Buhr).26-12 Veldweg, Polder

De Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij I er ad. i.g.v. Grauwe en Toendra's (EdB).

Grauwe Gans ïotaal doortrek Vrjfhoek 1686 ex, max. 346 ex. 0: 7-11 (V0D). 18-10 Waterland 2182

er (M. 1+12 Waterland 2590 ex. (M.
lndische Gans 11-10Aandammergouw I ex. (NZ). 12-'11 lnlaagpolder 1 ex. (P0.

canadese gans,t-10 Kinseldam 18 ex. Z (FvG). 22-10 lnlaagpolder >10 ex. t.p. (PM).

Kleine Canadese Gans 30-11 Bloemendalergouw 1 ex. (NZ).

Brandgans DoortrekVijfhoek totaal 1321 ex., max.348 ex. op 27-10 (V0D).6-11 Flevopark 30 ex.0
(NI2-12 Rijperweg ca.4o00 ex. (ru. 14-12 Waterland 2185 ex. (M.
RotgansVrjfhoek totaal 83 ex. doortrekkend van l3-9 ttm27-10:. ma)c 40 ex. op27-10 (VoD). g-tO

lnlaagpolder 1 er (RR). l-11 Rijperweg 1 er (EdB).
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NijlgansVijfhoek totaal doortrek 161 er (!OD).

Casarca 13-10 Vijfhoek 'll oc op doortrek (V0D). 12-12 Kinselbaai + cx (hGI
Bergeend Doortrek Vrjfhoek totaal 20 oc (VOD).

Krooneend 1l-10 t/m 2-11 Gouwzee mar 185 er (EdB, WS, Pf, fV, NZ). 12-10, 2-11 Umeer Ballast

resp.22 er en I paaÍ (NZl.7-12 BoEhol, Groote Wije I m. (MvU.26-12 Boshol 1 m. tp. (EdB).

Taftleend Vrjfhoek totaal 530 ex, max 227 ex op 4-10 (VOD). 25-10 Gouwzee S000 er (hG).

Witoogeend 18-10 Markerdijk t ex (M.
Kuiftend Vrjfhoek totaal doortrek l,m ex VOD). 5-10 Kinselbaai 750 ex (toG).

Topper l2-10 Vrjfhoek 1 ex op trek (VOD). 7-12 Barnegat, Waterland-Oost 2 m. en 1 v. (EdB).

Nonnetje Waterland: 3l-10, 7-11 Kinselbaai 1 v., op 4-12 g v. (hre). 8-11 Rijperweg 1 v. (NZ). Z-
12 Kinseldam 3 v. (EdB). l2-12 Ouderkerkerplas 3 m. en 2 v. (EdB). 14-12 Noorder lJplas 1 v. (NZ).

t8-12 Kinselmeer 1 m. en 6 v. (EdB). 20-12 Barnegat 2 v. (NZ).

Spaarnwoude: l6-12 t/m 30-12 Houtrakkerbeemden ma)c 7 m. en ma)c 6 v. (PM, RR, PI).

Diemen: 8-tI overdiemerpolder 1 v. (WvdW). 25-12 Vijfhoek 3 m. en 3 v. (EdB). 26-12 PEN-cen-

trale Diemen 4 m. en 5 v. (NZ).

Brilduiker Vanaf 22-'10 Gouwzee tot max. 40 er m.v. (EdB, P0. 26-10 lJmeer Krijgsman 8 ex
(NZ). Vijfhoek totaal 25 ex doortrekkend, max. l9 oc op 8-1'l (VOD).9-11, 5-12 Ouderkerkerplas

mar 2 m. en 2 v. (WS).4-12 Kinselbaai 7 ex (hG). 10-12 Sloterplas 1 m. en 1 v. (JvBI

Grote Zaagbek 9-11 Ouderkerkerplas 1 m. (EdB). I 5-ll vanaf deze datum gehele periode mar 3

m. cn 11 v. tp. Westgaarde (JvBI 2l-11 Houtrakkerbeemden I v. over (RR).7-I2 Ringvaart bij

Schinkelbos 1 m. N (RvD). 25-12 Vrjfhoek 2 m. (EdB). 25-12 Nwe.Gouw 2 m. en I v. (NZ). 26-12
Diemezeedijk 1 m. (NZ).2G'12 lJmeer-Ballast 4 m. (NZ).

Middelste Zaagbek Vrjfhoek doortrek totaal 23 oc, eerste 2 ex op 5- 10, max 9 ex op 27-10
(V0D). t-tt Gouwzee 1 v. (EdB).

Krakeend Doortrek Vrjfhoek totaal 234 e)C. max 37 op 15-10 UoD). +10 Kinselbaai l,t0 ex
(hG). t+tt Hannesgat div. ex baltsend (EdB). 6-12 Noordkant Asd.Bos 110 ex (ÉG).

Smient ,t-'t0 Kinselbaai 1500 ex. (toG). Doortrek Vrjfhoek totaal 1235 ex, mar 325 oc op 7-l'l
(v0D).

Slobeend 5-10 Kinselbaai 60 ex (tuG).

Wilde Eend Vijfhoek totaal 112 ex., max. 30 ex. op 5-11 (VoD). '11-11 via Vroege Vogels kwam het
bericht dat er b'rj Zunderdorp een eend met 11 pulli is gezien: dat is 3x het gekkengetal!

Pijlstaart Mjfhoek totaal 450 oc, max. 127 oc op 12-10 [VoD). 4-10 Kinselbaai 2 ex (tuG). 18-10
Houtrakkerbeemden-west 1 m. Lp. (PM). 7-12 Kinseldam 2 m. (EdB).

Zomertaling t3-10 Polder lJdoorn 3 ex. (MV).

Wintertaling ïotaal Vrjfhoek 9 ex. (V0D). &10 lJdoorn 600 ex (FvG).

Patrijs 9-10 t/m 19-11 Middenweg ten oosten van de Machineweg, Westpoort 6-7 ex. t p. (PM).

22-10 Uitdam 3 ex (PI).

hrelduiker 8-11 Vrjfhoek t ex (VOD). Deze werd een dag later bij Muiderberg gezien.

Fuut Doortrek Vrjfhoek in totaal I ex (VOD). 7-10 Hoekenesgracht 1 ad. met pullus van ca. 2

weken (Alwin Borhem). De Fuut is inmiddels een jaarrond-broedvogel.

Roodhalsfuut 2+10, 1-11 Gouwzee 1 ex t.p. (EdB).

Aalschofver OchtendtrekVijfhoek totaal 7985 ex., max.1207 ex op 13-10 (VOD).

Roerdomp Gehele periode zeker 3 ex. t.p. Houtrakkerbeemden-oost: de vogels bevonden zich

meestentijds in de rietkragen tussen de Middenweg en de Hoeve Catharina (LodewUk Blokland,

JvdB, RvD, PM, RR, HS, PT).
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Grote Zilverreiger

Overdiemerpolde4

2 novembet 2OO3

t

Grote ZilverreigeÍ 1-10 ochtendtrek Vijfhoek a ex. (V0D). 25-10 ochtendtrek Vijfhoek 1 ex. (VOD).

2-11 Overdiemerpolder 1 ex. (NZ). 1-12,2-12Inlaagpolder 1 ex. t.p. (PM).31-12 Polder Nellestein,

bij Botshol 1 ex. tp. (RvD, PM). 7-12,31-12 Polder Groot-Mijdrecht, Botsholsedwarsweg resp. 1 en

2 ex. t.p. (RvD, Mvl" PM).31-12 Ronde Hoep 2 ex. t.p. (RvD, PM).

Blauwe Reiger Doortrek Vijfhoek Diemen totaal 65 ex. (VOD).

Ooievaar 18-10 op dak gebouw Artis t.o. Entrepotdok I ongeringd ex. (EdB). 26-10,7-12 Middelpolder

onder Amstelveen 1 ex. (MvL Theo van Lent). 2-11 Amstelpark 2 ex cirkelend N (EdB). 9-12
Frankendael I ex. (FvG, foK).25-12,31-12 Polder Groot-Mijdrecht resp. I en 2 ex (RvD, PM, WS).

LepelaarVijfhoek doortrek totaal 291 ex., max. 106 ex. op 21-9, laatste 5 ex. op 5-10 (VoD). 1-10

lnlaagpolder 1 juv. er pleisterend met gÍoep Grauwe Ganzen; vloog met de groep mee als deze

ging baden in de Houtrakkerbeemden en kwam daarbij tot zijn nek in het water te staan (PM).

Bruine KiekendiefVijfhoek op doortrek totaal 19 ex.. max. op 1-10 4 ex., laatste op 15-10: 1 ex.

(VOD). 3-10 Houtrakkerbeemden-west 1 v. (RR). 8- 10 Daveren, Sloterdijk lll 1 juv. NW (PM).

Blauwe KiekendiefSpaarnwoude:3-10 Houtrakpolder 1 v. t.p. (PM, RR).27-10 lnlaagpolder-

Houtrakpolder 1 m. ad. jagend (PM). 25-11 lnlaagpolder 1 v. (RR). 5-12 Houtrakpolder 1 v. jagend

(PM). 25-12 Batterij-Spaarnwouderveen 1 m. ad. jagend (PM). 26-12 Batterij-Spaarnwouderveen 1

v. jagend (RvD). 28-1 2 Houtrakpolder, Weg over Kavel 35 1 v. jagend (PM).

Doortrek Vijfhoek, Diemen vanaf 13-10 tln 7-12 totaal 24 ex., max. 8 ex. op 9-11 (VOD).

Haarlemmermeer:26-12lJpad Vijfhuizen 2 v. jagend (RvD).

Waterland: 22-10 De Munt, Waterland-oost 1 v. jagend (RvD, PM). 25-12 Zuiderwoude 1 v. jagend

(PM). 1-11,9-11,23-11 Barnegat 1-2 v. (NZ).

Havik l-l0Vijfhoek 1 ex. (VoD). 25-10 Kinseldam 1 v. (FvG). 7-11 Vijfhoek 1 ex. op doortrek (VoD).

15-12 Vijfhoek 1 m. omg. Maxis en 1 v. noordkant (EdB).

Sperwer 17-10 Westgaarde 1 v. dood gevonden (JLK).

Buizcrd DoortrekVijfhoek totaal 31 ex., max.9 ex. op 12-10 (VOD).

Torenvalk Doortrek Vijfhoek totaal 11 ex. (VOD).

Smelleken Doortrek Vijfhoek totaal 3 ex.: steeds 'l er op l3-9, 30-9 en 26-10 (VoD). 29-10

Spaarnwouderveen 1 ex. (fl). 25-11 Westpoortweg ter hoogte van de Middenweg 1 v.-kleed laag

naar W-ZW 10.a5u. (PM). 25-12 Westpoort, Machineweg-Middenweg 1 v. naar Z (PM).

Boomvalk Vijfhoek in totaal 12 ex. op doortrek, de laatste op 4-10, 1 ex. (V0D).

Slechtvalk Westpoort: Vanaf 1-10 de hele periode het tenitoriale paar van de Centrale Hemweg
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pÍes€nt (EdB, PM).28-12 Westpoortweg oosEíde ten N van Ruigoord 1 v.juv. t.p. (PM).

Zaanstad: 11-10 Polder 0ostzaan 1 m. (NZ).30-11 net ten N van de Coentunnel t ex. (PT).

Spaarnwoude: Vanaf 1-10 de hele periode het ad. v. van de lnlaagpolder en Spaarnwoude present

(JvB, EdB, RvD, PM, PÍ|. ZZ-IO lnlaagpolder 1 v. ad. snel naar Z om I 2.35u., ter zelfder tijd zat het

vaste v. ad. in mast 22 bovenin haar na te staren. 13-11 Ringweg Zeelandia 1 v.ad.Z, werd nageroe-

penenlaterachtervolgddoorhetvastev.vanuitmastlg(PM).25-ll lnlaagpolderl3.'l5u.,het

bekende v. zat op de grond in het weiland en riep naar een onzichöare soortgenoot 0m 13.45u.

werd een juveniel m. gezien, jagend in de lnlaagpolder. Hij werd niet dooÍ v. aangewllen (PM).

Buitenveldert: l6-10, 30-ll tussen het ABN-AMR0-gebouw en Novotel te Buitenveldert vloog I ex
(GvB). 19-t0, 21-10 op de in aanbouw zijnde wolkenkrabber Mahler 4 (langs de A10, Zuidas) 1 v. ad.

tp. (RvD, PM). Amstel: 10-11 Rembrandttoren: vlak onder het raam van de waarneemster op 31e ver-

dieping I ad. wnch. m. tp. poetsend (KSchrUvers), 12-12 Rembrandttoren 1 ec (WvdW), 19-12

Philipstoren 1 ex. (WvdW), 3l-12 Rembrandttoren 1 v. met beschadigingen verenkleed tp. (WvdW).

Waterland/Asd. Noord, lJburg en Diemen: resp. Zunderdorp en Rijperweg gehele periode 1 ex. tp.
(NZ). 4-10 Kinseldam 1 v. juv. tp. (FvG). z+-to Rijperweg 1 juv. tp. weiland (EdB). 1-11 Kinseldam 1 v.

ad. tp. (EdB).29-11 Landsmeerderveld 1 m. (NZ).7-12, 25-12 PEN-pijp Diemen resp. I m. ad. en 1 v.

ad. t.p. (RÀ EdB). 25-12 lJburg mast 34 I ad. wrsch. v. tp. (PM). Doortrek Vrjfhoek 2-11 1 ex. (VoD).

Waterral Gehele periode in De Kluut bij Halfirueg present op 22-10 max.5 er biggend, ook gezien

(JvB, TvD, PM, Pï). 1l-10 Nwe.Brettenpad t.o. WC De Groote Braak 1 ex [ÍvD). 22-10'iln 17-12

Houtrakkerbeemden 1-2 ex. roepend, op 8-12 ook 1 ex. gezien (PM, PI).22-10 dijk Gouwzee I ex.

(P1. 28-11 Wester Gasfabriek I ex. (Michael Cooped. 5-12 0uderkerkerplas 1 ex. roepend (WS).9-

12 Kalfieslaan t.h.v. Kronenburg 1 ex. biggend (EdB). 25-12 Vijfhoek 2 ex. (EdB).

Scholekster 1-l0Vijfhoek 1 ex. op doortrek (V0D). l3-10 Vrjfhoek 3 ex. t.p. (VOD).

Bontbekplevier l3-10 Polder lJdoorn 1 ex. (MV). Totaal doortrek Vrjfhoek 12 ex. (VODI

Goudplevier 1-10 lnlaagpolder 25 ex. (PT). 22-10, 2-11 De Nel Waterland 200 ex. (JvdB, Pn.24-10

Rijperweg enkele er (EdB). 18-12 0pperwoud, Waterland 80 er (EdB).

Zilverplevier Vijfhoek totaal 3 ex., het laatste ex op 12-10 (VoD). +10 t/m 31-10 Kinseldam t ex
(h6). tS-tO, 22-10 lJdoorn resp. 1 en 2 er (PI, Íví\4.

Kievit 4-12 Kinseldam 500 ex (tuG).

Kanoet 1-11 Kinseldam 1 ex. t.p. (EdB).

S I ec h tvo I k, R ij pe rd w o rsw eg,

lSjonuoi 2OO3

De Gierzwaluw JAÀHGANG!1 NR1 MAART:ool 43



Bonte Strandloper 9-10 Kinseldam 19 ex., 7-11 ex (tuG). 18-12,25-12 Kinseldam max. 7 ex. t.p.

(EdB, PM). 13-10 lJdoorn 20 ex. (MV).

Kemphaanl4-12 lnlaagpolder 3 m. t.p. (PM).

Watersnip 1-10,3-10 Houtrakkerbeemden 2-3 ex. (PT).24-10 kereboom, Waterland 8 ex. (EdB). 1-

1l Barnegat 1 ex. (EdB). VÍfhoek totaal 28 ex., max. l0 ex. op 7-11 (VOD).

Bokje ln de Houtrakkerhoek inventariseerde Erik Wokke uit Haarlem Bokjes: op 4-11 stootte hij er

l8 op, mogel'1jke dubbeltellingen meegerekend gaat het zeker om ll ex. op die datum, nadien: 14-

l1 tenminste 1l ex.; 25-11 5 ex.; 5-12 7 er;9-12 4 ex.; 18-12 5 ex.

15-11 Schinkelbos 1 ex. (Klaas Eigenhuis). 10-12 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. (Henk

Bakkenes).

Houtsnip 1 6-10 Tuindorp Oostzaan bij basisschool De Satelliet 'l ex. overvliegend (Piet Vlietstra).

l8-10 Lutkemeerpolder t ex. t.p. UvB). 23-10 ïorricellistraat 1 ex. (AJ). 2-11 Heemtuin Amstelpark 1

ex. opvliegend (EdB).9-11 Vijfhoek 1 ex. op trek (VoD). 17-11 Fizeaustraat 1 ex. (AJ).31-12

Schinkelbos t ex. (RvO).

Wulp Vrjfhoek totaal 69 ex, max. 20 ex. op 22-10 (\OD). 1-11, 18-12 opperwoud, Waterland resp.

59 en 13 ex. (EdB). 1-11 Rijperweg 27 ex. (EdB).

Zwarte Ruiter l-lO t/m 5-11 Houtrakkerbeemden: op 5-11 max.23 ex. Lp. (PM, RR, PI.
Tureluur l-11 Kinseldam 1 ex. tp. (EdB).

Witgatje 1-10 t/m 12-12 Houtrakkerbeemden en omg. geregeld 1-2 ex. (PM, RR, m. 29-10 t/m

15-11 Lutkemeerpolder 1 er (JvB). 7-12 Vijfhoek I ex. ZW (GvD). z-tz Polder oostzaan 2 ex. vlie-
gend (EdB).

Oeverloper l2-10 Vrjfhoek I ex. (V0D).

Kokmeeuw Doortrek Vrjfhoek totaal 3653 ex., max. op 12-10 567 ex. (VoD).

Stormmeeuw Totaal Vrjfhoek 707 ex., max. op 8-ll 140 ex. (!OD). 12-12 Kinseldam 1t0 ex. (FvG).

Zilvermeeuw Vrjfhoek totaal 268 ex., max. 46 ex. op 27-10 (V0D).

Fontische Meeuw 6-12 J.lsraëlskade 1 ex. 1e kj. met Poolse ring (WvdW, RA). 12-12 Hemsterhuis-

straat 1 ex.2e winter (JLK).

Geelpootmeeuw 4-10 Kinseldam 1 ad. (FvG). 12-10 Vrjfhoek I ex. 4e kj. (\OO). g-tt Westlandgracht

1 ex. 1e winter t.p. (JHvO).

Grote Mantelmeeuw Totaal doortrek Vrjfhoek 58 ex., max. 7 ex. op 30-8 (VoD). 25-12 Vijfhoek >3

ex. (EdB).

Visdief Vrjfhoek totaal 26 e)c, laatste 6 ex. op 12-10 (VOD). 13-10 Vrjfhoek I ex. l' kj. (\OD).

Alexanderparkiet 20- 1 2 Beatrixpark 5 ex. (hG).

Halsbandparkiet 31-12 slaapplaats windsingel tennispark bij Cramergracht, Geuzenveld-

Slotermeer weer bezet (Bert en Mieneke Kamp).

Holenduif Totaal doortrek Vrjfhoek 259 ex., met op 27- 10 het maximum van 71 ex. (VOD).

Houtduif Totaal doortrek VÍfhoek 2292 er, max. 597 ex. op 9-ll (V0D).

Steenuil 9-11 Dijkeinde 1 ex. Lp. (NZ en C.Crommelin, ontdekt door M.khmitr).31-12 ten Z van

Ronde Hoep 1 ex. t.p. (RvD, PM).

Ransuil 18-10 Flevopark 2 ex. in loofboom (EdB). l6-lt Badhoevedorp 2 roestplaatsen met 7 en 4

er (JHvO).

Velduil 12-l0Vijfhoek 1 ex. doortrekkend (V0D).

lJwogel l-10, 20-10, 25-10,27-10,4-1'l De Kluut I ex. (JvB, TvD, Kees Jonker, PM, RR). 6-10, l8-10
Ma Braunpad 1 ex. (PhD, PM).26-t0 0verdiemerpolder 1 ex. (NZ). 27-10 Westgaarde 1 ex (JvB). 29-10

rieweldje Business Pàrc Lijnden 1 er (JvB). 13-11 Kerkweg Spaarnwoude tenminste 1 ex tp. (PM).3-
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12 Brettenzone omg. WC De Groote Braak 1 er (PhD). 7-12 Diemerpolder I ex (NZ). 28-t2 Rietland

Nieuwendam 1 ex (NZ).26-12 PEN-centrale 2 er, in deze hoek íegelmatig waargenomen (NZ).

Groene Specht 3-10 De Kluut 1 er roepend (PM). Z0-tO Westgaarde I ex. (JvB).26-10 De Kuil,

Geuzenveld-SloteÍmeer 1 ex. (JvB).30-10 Kalf,eslaan Lh.v. Kronenburg I ex. gehoord (EdB).2-tl
Amstelpark I ex. gehoord (EdB).4-11 Nwe.Oosterbegraafplaats I ex. (AJ).8-tl, t7-ll
Haarlemmerweg omg. De Eendracht 1 ex. (RR, PT). 29-12 Eendrachtpolder, N van Bijenpark 2 ex. in
conflict met elkaar in de bomen langs het fietspad (RvD, PM).

Grote Bont€ SpechtTotaal doortrekVrjfrroek 35 ex., max. op 2l-9 6 ex., op 27-10 1 ex., het laatste
(!oD).

Veldleeuwerik 18-10 Diemen-Noord I ex. gehoord tussen de flas langs het Asd.-Rijnkanaal (EdB).

24-10 Schinkelbos 2 ex. (EdB).27-10 Ringweg Zeelandia 50 ex. ZW in I groep (PM). t-11 windmo-
len dijk naar Marken 1 ex. (EdB). 7-ll Erasmusgracht l8 ex. overvliegend (RA).

Boomleeuwerik 22-10 doortrek Vrjfhoek 2 ex. (VOD). g-tt Vijfhoek 6 doortrekkers, even t.p. (VOD).

Boerenzwaluw 5-10 Houtrakkerbeemden-west 2 ex. W (PM). l3-10 lJdoorn 4 ex. (tvM. 2+10
Rijperweg 1 ex (EdB). Totaal doortrekkend Vtjfhoek 3341 ex., met mar 720 ex. op l3-9, laatste 6
er op l3-10 (VOD).

Oererzwaluw Vrjfhoek totaal doortrek 71 ex., laatste 2 ex. op t-tO (\t0D).

Graspieper Totaal doortrek Vrjfhoek 3376 ex., max. fi93 ex op 30-9 (VOD).

Oorerpieper Totaal doortrek Vrjfhoek 5 ex., van 1 3-9 t/m 1 1 -10 (VOD).

Waterpieper Vrjfhoek doortrek totaal 23 ex., eerste 2 ex. op I 8-9, max. 6 op 22- tO (VOD). 10- lO,

23-10 De Kluut 4 ex. uit 0 neer (PM).20-10 Spaarnwouderplas I ex. t.p. (PM). 26-10,26-12
Muidertrekvaart resp.9 en 6 ex. (NZ). 29-10 Vrjfhoek 2 ex. (VOD). 29-'t0 Business Parc Lijnden 7 ex.
(JvB). 1-11, 7-11,18-12,25-12 Kinsetdam max. ca. l0 ex. foer. (EdB, F\G, pM). 22-fl Blijkmeer t2
ex. (NZ). 6-12,7-12 Schinkelbos I ex. t.p. (RvD, FvG).7-12 Haven-Baflast 7 ex. (NZ). A-tZ Osdorper
Binnenpolder l5 ex. (RR). 18-12 Barnegat 2 ex. (EdB). 25-12 Vijfhoek t6 ex. in I groep (EdB). 25-12
Zuiderwoude 2 ex. (PM).

Gele Kwiktaart Doortrek Vijfhoek totaal 52 ex., op 12- 10 1 ex., het laatste ex. (VoD). I - tO i juv.

t.p. Ringweg omg. Gemaal lnlaagpolder (PM). Een heel late melding:21-10 Houtrakkerbeemden-
west 2 ex. (ffi).

Grote Gele Kwikstaart Totaal doortrek Vijfhoek 36 ex, met max. 9 ex. op il-10 (VOD). Gehele peri-
ode tot max.2 ex. Lp. Lutkemeerpolder (JvB). S-t0 lnlaagpolder t ex. (Pï).4-10 Flevopark I ex. Z
(FvG).8-10 Noordzeeweg, Heining 1 ex. W (PM). tO-10 Nwe.Brettenpad I ex. N-NW (PM). t8-10,
22-10,13-11 Houtrakkerbeemden-west 1 ex. (PM, PI). ZO-t0.22-10,7-11,12-il, t3-il, l8-12
lnlaagpolder 1 eL t.p. (PM, Pï).23-10 Haarlemmerweg, Kimpoweg I ex. rondvliegend (PM).29-10

Eendrachtpolder 1 ex. (P0.2-ll Amstelpark I ex Glazen Huis (EdB). 6-n Vijfhoek I ex. tp. (WS). 7-
l1 Haarlemmerweg/De Vlugtlaan I ex. gehoord (PM).9-'n PEN-centrate I ex. (NZ). t2-il Bijenpark,
Eendrachtpolder 1 ex. (PD. 14-11 Van Riebeeckhavenweg 1 ex. N0 t3.25u. (PM). 1S-il Blukmeer l
ex. (NZ).20-11 Haarlemmerweg hoek Radarweg 9.50u.2 ex. rondvliegend (PM).22-11 0okmeer-
wegfi4restgaarde 1 ex. (PT).24-11 Weesperplein I ex. (FvG).29-11 ï.TVasumweg 1 ex. (NZ). S-12
Nic.de Roeverstraat I ex. (FvG). l6-12 Grote Wittenburgerstraat I ex. overvliegend 6.48u. (EdB).31-

12 W'rjsentkade, Lutkemeerweg 2 ex. (ff). ln november en december max. 6 ex. tp. Mauritskade
(AVN). ln Weesp 6 ex. bij Rioolwaterzuivering (WvdW).

Witte Kwikstaart 24-l0Vlothavenweg 1 ex. (PM). l4-11 Amsterdamse Brug, Flevopark 1 ex. (EdB).

2-12 Osdorper Binnenpolder 3 ex. (RR). 10-12 lJburg I ex. (lman Keuchenius). lG-12 Weesp

Rioolwaterzuivering 1 ex. (WvdW). 25-12 Vijfhoek 1 ex. oveÍ (EdB).
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hstvogel 2-11 Amstelpark 3 ex. over (EdB). 5-ll Flevopark 10 er (JLK). 12-11 Science Park ten Z

ran Ringdijk I ex. (DT).

Winterkoning B-ll Vrjfhoek 1 ex. doortrekkend (VOD).

Heggenmus Totaal doortrek Vrjfhoek 112 ex., max. 25 er op 26-9 (V0D).

RoodborstVrjfhoek doortrek: 12-'10 1 ex.,25-10 1 ex.,25-10 2 ex. (VOD).

Gekraagde Roodstaaft 1-tO Westgaarde 1 ex. v.-kleed t.p. (JvB).

Zwarte Roodstaart lt-10 Amerikahavenweg 3 ex. (TvD). 25-lo doortrek Vijfhoek 1 ex (VoD). 26-10

Vrjfhoek 1 er (\t0D). 10-11 Ajax Arena I ex. zingend (Dik Brijs).

Roodborsttapuit 29-11 Landsmeerderveld 1 ex. (NZ). 6-12,7-12,31-12 Schinkelbos max.2 ex. t.p.

(RvD, FvG, RvO).

Paapje l-10 lnlaagpolder a ex. (Pï1.

Tapuit 1-10,9-10 Middenweg ten 0 van de Machineweg 1 ex. t.p. (PM). 1-10,3-10 Ringweg omg.

Gemaal lnlaagpolder resp. 2 en 1 ex. t.p. (PM, RR). 11-10 landsmeerderveld 2 ex. (NZ).

Beflijster Doortrek Vijfhoek 5 ex. op 12-10 en 8 ex. op 22-lo (!OD). 12-10 Vrjfhoek I ex. t.p. (VoD).

25-10 Pampusweg, PEN-centrale 1 ex. i.g.v.50 Kramsvogels (VOD).

Merel Vrjfhoek totaal doortrek 145 ex., max. 13 ex. op 9-11 (V0D).

Kramwogel DoortrekVijfhoek totaal 4&t oc, het eeíste ex. op 28-9, max 238 ex. op 22-t0 (VOD).

3-10 lnlaagpolder 2 ex. (PD. 18-'10,24-10 Belmermeer resp.l4 en 56 ex. (NZ). 18-10, 24-10

Rijperweg a6 ex. (EdB, NZ). 26-10 Liergouw 62 ex. (NZ). 1-11 0ppeÍwoud. Waterland 30 ex. (EdB).

l-11 R'rjperweg ll ex. (EdB).

Zangl'rjster Vijfhoek totaal 491 ex., max. 192 ex. op 30-9 (VOD).

Koperwiek DoortrekVijfhoek totaal 1099 ex, het eerste ex. op 26-9, maL249 ex op 12-10 (V0D). 11-10

Noorder lJplas 14 er (NZ). 1-11 Rijperweg 1 ex tussen de Kramsvogels (EdB). l-11 Liergouw 7 ex (EdB).

Grote Lijster ïotaal doortrek Vrjfhoek 30 ex., ma)c I ex. op 1 6- 10 (VQD). l9- 10 Overdieme rpolder 1

ex. (NZ).9-12 achter Anna's Hoeve, Watergraafsmeer 1 ex. (AJ).

Kleine lGrekiet 2-10 Middenweg/Westpoortweg I ex. t.p. (PM).

Zwartkop 22-11 FlevopaÍk t m. (FdK).27-11 Nic. de Roeverstraat 1 v. etend van taxusbessen (FvG).

Bladkoning 2-10 Watercirkel Amstelveen 1 ex. (med. GvD).8-lO Gaasperplas oostz'rjde 1 ex. (Wil Leurs).

TjiftjafVrjfhoek totaal 25 er op doortrek, max I op 26-9, het laatste er op 12-10 (VOD)' 20-10

Brettenzone roepend ex (PM).27-10, l-11, 16-12 Lutkemeerpolder 1 er (JvB).23-11 Gaasperzoom 3

ex. (RvD). 7-12 Ronde Hoep 0uderkerk 1 ex. (MvL). 22-12 Amstelveen, Westelijk Halfrond 1 ex. (DK)'

Goudhaantje Totaal doortrek Vijfhoek 7 ex. (V0D).

Vuurgoudhaantje Westgaarde gehele periode enkele ex. (JvB). l-l0Vijfhoek I ex. (VOD).3-10

Nwe.Brettenpad I ex. in groep Staartmezen (PM). l3-10 LaplacestÍaat 1 ex. (GvD). 13-10 Sloterweg,

Badhoevedorp I ex. (RvD). 15-lo Ch. van Montpensierlaan 1 ex. (GvD). 22-10, 20-12 Sloterpark

Allendelaan tenminste 2 ex. Lp. (RvD, PM). 25-10 camping Uitdam 2 er (toG). 23-11 Gaasperzoom

I ex. (RvD).30-'11 Snelleveldstraat 1 ex. (WS).6-12 camping Uitdam 2 ex. (FvG). Flevopark: 22-122

ex. (AJ); in december max. 6 ex. (AVN).

Baardmannetje DoortrekMjfhoek totaal l3 ex, max.9 ex. op l2-10 (V0D). 1-10 Brettenzone 5 ex.

(P0.2-10, 23-lo, lo-11 Houtrakkerbeemden tenminste 4 ex. t.p. (PM, RR). 1-10,3-10 ím 1-12 De

Kluut max. 20 ex. (JvB, PM, RR, PT). l1-10 Boezemgemaal R'rjnland 4 ex. (TvD). 1l-10, 18-10 Noorder

lJplas resp. 4 en 5 ex. (NZ). 1 9- 10 0verdiemerpolder 3 ex (NZ). 22-10,25-10 langs Gouwzee 4 ex.

(FvG, m. 22-10,25-10ljdoorn max.6 ex. (FvG, m. 25-10 Barnegat 5 ex. (hG).24-10 UitdammeÍ

Die gehoord (EdB). 26- 10 Haven-Ballast 2 ex. (NZ). 6- 1 1, 25- 1 2 Vrjfhoek gehoord (EdB, WS). 9- 1 1

0uderkerkerplas langsvliegende ex. (WS).
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Witkopstaartmees 1-11 7 ex. even t.p. Peereboom, Waterland;gezien de ongemengdheid van de

gíoep gaat het om zuivere Witkoppen (EdB).

Matkop 22-10 Noordel'rjke 0everlanden Nwe.Meer 1 ex. (Pï). 2-11 AmstelpaÍk 'l ex. gehoord (EdB).

6-11 Vrjfhoek 1 ex. roepend (WS).

Kuifmees 2-11 Nwe.Oosterbegraafplaats I ex. tp. b'rj ingang (EdB).24-11 Darwinplantsoen 1 ex. (AJ).

Zwarte Mees Westgaarde gehele periode enkele ex (JvB). l3-t0 Vijfhoek enkele ex. (V0D). l8-10
Laplacestraat 2 ex. in tuin (GvD). 18-10, 5-11 Flevopark 1 ex. (EdB, JLK). 30-10 Frankendael 1 er (AJ).

19-12 Laplacestraat 1 ex [GvD). 20-12 hoek Snelliusstraat/Lorentzlaan 1 er in loofboom (GvD).

Pimpelmees DoortrekVijfhoek totaal 605 ex., max. '131 ex. op 26-9 (VOD).

Koolmees Doortrek Vijfhoek totaal 597 ex., max. 164 ex. op 19-10 (VOD).

Boomklever Vijfhoek geregeld ter plaatse vastgesteld; doortrek totaal 4 ex., de laatste -1 ex.- op

12-,l0 (V0D).6-10, 10-11, 12-11 Sloterpark, Allendelaan max. 2 ex. (JvB, PM). t8-10 Flevopark 2 ex.

(EdB). 2-11 Amstelpark 1 ex. gehoord (EdB). 6-12 Noordkant tud.Bos 2 ex. (FvG).

Klapekster 15-10 Schinkelbos 1 ex. (DK). 19-10 Vrjfhoek I ex. t.p. (RvD, VOD). 26-10 Brettenzone,

omg. WC De Groote Braak 1 ex. (Cor Veenman).

Gaai Doortrek Vijfhoek totaal 117 ex., max. 24 ex. op 26-9 (VOD).

Ekster Vrjfhoek totaal 54 ex. op doortrek, max. 21 ex. op 27-10 (VOD).

Kauw Totaal doortrekVrjfhoek 103 ex., max. 11 ex. op 25-9 en 12-10 (V0D).

Noordse Kauw Coryus monedulo monedulo 20-'10 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. t.p. (René

Wolbers).

Roek 25-10 parkeerplaats Buikslotermeerplein 1 ex. t.p. (EdB).9-11, 18-12,26-12 AMC-tendn,
Zuidoost resp. I, I en 6 ex. (EdB, WS). 12-ll A9 a6lag Ouderkerk a/d Amstel I ex. op lantaarnpaal
(EdB).25-11 Soembawastraat 1 ex. (DTl.9-12 Frankendael 2 ex.0 (FvG). 12-12 Korte Dwarsweg,

0uderkerk a/d Amstel 6 ex. foer. in weiland (EdB). 26-12 Korte Muiderweg 25 ex. (EdB).

Zwarte Kraai Vrjfhoek totaal 43 ex., max. 15 ex. op l-10 (V0D).

Huismus 6-10 Wittenburgerkade 7 ex. (MV), Tolstraat 3 ex. (MV), 16-10 Newtonstraat,

Watergraafsmeer 4 ex. (MV). 14-11 ZuideÍ lJdijk ca.90 ex. in 1 groep t.p. (EdB).

Ríngmus 12-10 Vrjfhoek 1 ex. doortrekkend (VOD). l-11 Keerkringpark 8 ex. (NZ). l-tt
Rijperdwarsweg 14 ex. (NZ).9-11 Dijkeinde 2 ex. (NZ). 30-11 Snelleveldstraat 8 ex. (WS).

Klopekster in de Brettenzone,

26 oktober 2OO3
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Vink Vijfhoek totaal 1 625 ex., max. 536 ex. op 11 - t0 (VOD).

Keep Totaal doortrek VrjfhoekT2T ex., eerste op 30-9 1 ex., max. 160 ex. op 27-10 (VOD). 12-10

Ballastbos 6 ex. (NZ). 11-10 t/m 29-12 Westgaarde/Lutkemeerpolder max. 5 ex. t.p. (JvB). 22-10

Middenweg, Houtrakkerbeemden-oost ,10 ex. N (PM). 19-11 Westpoortweg 25 ex. t.p. (PM). 22-10

Nwe.Hemweg 6 ex. (PT). 1-11 C.Douwesweg 6 ex. (NZ). 2-11 Nwe.Oosterbegraafplaats 1 ex. t.p. bij

ingang (EdB). 5-11 Fahrenheitstraat 1 ex. (AJ). S-tt De Hoge DUk Amstelland 8 ex. (WS). 13-ll
Valckenierstraat 8 ex. (Frans Klaassen). 28-11 Von Liebigpad I ex. (AJ). 29-ll Keerkringpark @ ex.

(NZ). 6-12 Noordkant fud.Bos 20 ex. (FvG). 28-12 Kinderboerder'rj Brinkers, Reigersbos a0 ex. (WS).

Europese Kanarie 13-10 Vijfhoek 3 er doortrekkend (VOD). 19-10 Vrjfhoek I ex. invallend (V0D).

19-10 Vijfhoek I ex. t.p. (VOD, FvG, RvD).

Groenling Totaal doortrek Vrjfhoek 72 ex. (VOD).

Putter Doortrek Vrjfhoek totaal l3 er, het laatste oc op l9-10 [VoD). 3l -12 Lutkemeerpolder 80 ex (PI).

Kneu Doortrek Vrjfhoek totaal 5l ex (V0D).30-11 UbuÍg 6 ex. t.p. (EdB). 10-12 lJburg enkele ex.

(lman Keuchenius).

Frater 9-11 Vrjfhoek 34 ex. op doortrek (V0D).

Kleine Barms'rjs 26-10 Camping Uitdam 4 ex. (FvG).

barmsijs Doortrek Vijfhoek totaal 35 ex., max. 10 ex. op 12-10 (VOD).

S'rjs Totaal doortrek Vrjfhoek 285 ex., eerste 58 ex. op 27-10 (VOD).

Kruisbek 8-11 Vrjfhoek 2 ex. doortrek (VOD).

Appelvink 8-10 Tom Schreursweg, Eendrachtpolder 1 ex. neer in beplanting (PM). 0chtendtrek
Vijfhoek totaal 16 e)c: ee6te 2 ex. op 1l-10, max. 5 ex. op 25-10 (VoD).30-12 Frankendael 1 ex.

overvliegend (AJ).

Goudvink Totaal Vrjfhork 24 doortrekkers, waaryan een aantal wellicht enige tijd t.p., op 12-10 6

ex., het maximum, de laaEte 3 ex. op 8-11 (VOD). 6-11 Van Heenvlietlaan, Buitenveldert 1 m. (GvB).

9-11 Vrjfhoek 2 ex. (VoD).26-12 Ballastbos 1 ex. (NZ).

Sneeuwgors Doortrek Vrjfhoek 11-10 1 ex, 27-10 2 ex (VoD). l7-ll Bl'rjkmeer 2 er (MV). 22-tl
Blijkmeerpolder >20 ex. t.p. 10.00u. (RvD. PM).

7-12 lJburg 's ochtends 85 ex. t.p. (GvD),'s middags nog rl0 ex. (RA). Volgens Ruud Vlek (via AVN) is

. è>\

T
6

-
I
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dit de op 3 na grootste groep die ooit in de regio is waargenomen:2-12-1962 Sloterdijk 150 er
(G.Oreel en.J.de Roered en winter 1966-67 150 ex (Mededelingenblod KNW-WGAS nr.2) en in

1967-68 max. ll0 er aldaar (Dooremans en LBuurma, Med.blod KNW-VWGy'.7 nr.l). Bron: waarne-
mingenuittreksel 1952-1984 (WvdW), archief WGA Aan het einde van de Ig'eeuw nog 'bij honder-

den' op Zeeburg, gezien door niemand minder dan Jac.P.Th'rjsse lDe Levende NotuurZ,blz206l,
helaas niet erg exact maar honderden is 200 of meer! Dus de groep op lJburg staat op de 4c plaats
12-12 Wittenburg 11 ex.0 (EdB).

Geelgors 8-11 Vrjfhoek 1 oc op trek (V0D). t4-11 Reigersbospad 1 ex. (Philip Plenckers).

Rietgors Totaal doortrek Vrjfhoek 231 ex., max. op 20-9 29 ex. (VOD).

NAGEKOMEN BERICHTEN

ïopper 21-9 Vrjfhoek 1 ex. doortrekkend (VOD).

Brilduiker 26-6 Haven Ballast 2 m.2'kj. en t v.-kleed t.p.(V0D).

P'rjlstaart 14-9 lJdoorn 3 er (AJ).

Roerdomp 21-9 Vrjfhoek 1 ex. op doortrek (V0D).

Koereiger 2+9-89 1 ex. broedkleed t.p. Peereboom, Waterland-Oost (PM). Recentelijk (2003) aan-
vaard door de CDNA Het gaat om het al veel eerder aanvaarde exemplaar dat daar op 12 en 13

september 1989 is gezien.

Ooievaar 21-9 Vijfhoek 1 er doortrekkend (VOD).

Havik 7-9 Vrjfhoek 2 er doortrekkend (VOD).

Sperwer Doortrek Vtjfhoek totaal 71 ex., max. 6 ex. op 2t-9 (VoD).

Msarend DoortrekVrjfhoek:30-8 1 ex, 13-9 1 ex. (!OD).

Slechtvalk 20-9 Vrjfhoek I ex. (AJ).

Sctolekster 30-8, 31-8 VÍfhoek steeds I ex. doortrekkend (\tOD).

Kleine Strandloper 1,t-9 lJdoorn 2 ex. (AJ).

Regenwulp 3l-8 Vrjftoek 1 er op doortrek (V0D).

Tureluur 3l -8 Vrjfhoek 1 7 ex. doortrekkend (V0D).

Groenpootruiter Totaal doortrek Vijfhoek ll ex., max. op 2l -9 3 ex. (VOD).

Witgatje Vrjfhoe k totaal 15 ex., waarvan I ex. op 3l -8 (VOD).

Bosruiter l4-9 lJdoorn t ex. (AJ).

Oeverloper 30-8 Vrjfhoek 2 ex. doortrekkend (VOD).

Steenloper Vrjfhoek doortrek: 27-8 3 ex., 19-9 3 ex. (V0D).

Geelpootmeeuw 14-9 Vrjfhoek I ex. op trek (VOD).

Kleine Mantelmeeuw Totaal Vrlfhoek 64 ex. door, max. 19 op 31-8 (V0D).

Reuzenstern 14-9 Vrjfhoek 1 ex. doortrekkend (VOD).

Turkse Tortel Vrjfhoek totaal 24 ex., max. I ex. op 3-9 (V0D).

Zomertortel 13-9Vrjfhoek 1 ex. doortrekkend (\OD).

Eosuil 29-8 Von Liebigweg 1 ex. roepend (AJ).

Usvogel Vijfhoek op doortrek 3-9 en 14-9 I ex. (VOD).

Groene Specht 15-8 vanaf deze datum bevond zich 1 er tc kj. op de Vrjfhoek (VOD).

Duinpieper Vijfhoek 30-8, 1 4-9 en I 5-9 steeds 1 ex. op doortrek (VOD).

Witte Kwikstaaft Vijfhoek totaal 172 ex., max. 27 ex. op l4-9 (V0D).

hapje 3-9 Vrjfhoek I ex. doortrekkend (VOD).

Tapuit Vijfhoek steeds I ex. op doortrek op 7-9, l4-9 en 2a-9 (VOD).
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Braamsluiper 8-7 Rozenburglaan/Oosterbegraafplaats 1 ex. zingend (GvD).

Staartmees Doortrek Vrjfhoek totaal 279 ex., met max. op 26-9 13a er (VOD).

BuidelmeesVrjfhoek nog weinig gezien tijdens de ochtendtrektellingen: l3-9 1 ex, '14-9 1 ex (V0D).

Huiszwaluw Vrjfhoek totaal 1322 eL doortrekkend, max. 601 ex. op 3l-8, laatste 2 er op 20-9 (V0D).

Zwartkop Doortrek Vijfhoek: 3 ex. op 5-9 en 1 ex. op 26-9 (V0D).

Vuurgoudhaantje Vrjfhoek doortrek: '13-9 2 ex., 14-9 2 ex., l5-9 I ex. (VOD).

Matkop 26-9 Vrjfhoek 5 ex. doortÍekkend (V0D).

Zwarte Mees Vrjfhoek totaal I 88 ex., eerste 3 ex. op l3-9, max. op 26-9 95 ex. (VOD).

Roek Doortrek Vrjfhoek totaal 48 ex., op 19-9 het maximum van 9 ex. (V0D).

Spreeuw Totaal doortrek Vrjfhoek 135.201 ex., met op 5-9 het max. van 19.486 ex. (V0D).

Huismus 15-9 Vijfhoek 12 ex. op doortrek, 28-9 2 ex. idem (VOD).

RÍngmus 30-9 Vrjfhoek 3 ex. op doortrek (V0D).

lJsgors 19-9 Vrjfhoek 1 doortrekker (V0D).

Ortolaan DoortrekVrjfhoek: 18-9 1 ex.,26-9 1 ex. (V0D).

ANDERE SOORTEN

Bosspitsmuis 24-10 khinkelbos 1 dood ex. wrsch. juv. i.v.m. behaarde staart en donkere pootjes (EdB).

dwergvleermuis sp. 5-11 Frankendael 1 ex. (AJ).

Rosse Vleermuis 4-11 tlm t0-11 lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden max. 12 ex. tegelijkertijd foer. {PM).

Vleermuis Gen sp.31-10 Blankenstraat 2 ex. (JLK).

Hermelijn 9-11 Poppendammergouw 1 ex. (NZ). 16-11 Dijkeinde I ex. (NZ).

Eekhoorn 6-11, 10-12 Flevopark 1 ex. (AJ, JLK).

Groot Koolwitje 18-10 Flevopark t ex. (EdB).

Atalanta 21-11 Mosveld-Noord 1 ex. (NZ).

Gehakkelde Aurelia t9-l0Vrjfhoek 1 ex. t.p. (RvD). 19-10 Blijkmeer 1 ex. (NZ).

Argusvlinder l8-l0Volgermeer 1 ex. (NZ).

Afkortingen

HS

JHvO

JLK

JvB

lvdB
MV
MvL
NZ

PhD

PM

De vaste tellersgÍoep van de Vijfhoek, het Vogeloverleg Diemen, bestond uit: Guus van Duin, Rob Sjouken,

Frank Visbeen en Willem van der Waal. De volgende personen namen af en toe aan de ochtendtrektellin-
gen deel: Helma Blankman, Ronald van Dijk. Sophie Moerman, Frans hrmentíer, Marc van der Valh Bram

Vermeulen, Roos van Vliet, Martijn Voorvelt en Thijs de Zeeuw

AJ

AVN

DK

DT

EdB

FdK

FV

FvG

GvB

GvD

Auke Jansen

Amsterdams VogelNet
Dirk Kars

David Tempelman

Ellen de Bruin
Frans de Kruif
Frank Visbeen

Frank van Groen

Gert van Bladeren

Guus van Duin

Hans Schuurman
Jan Hendrik van Oers

Jip Louwe Kooijmans
Jan van Blanken

Joop van den Brink
Martijn Voorvelt
Merijn van Leeuwen

Nirk Zijlmans
Philipp Derks

hulJ. Marcus

Pf Paul ïak
RA Ruud Altenburg
RR RutgeÍ Rotscheid

RivD Ricardo van Dijk
RvO Rutgervan0uwerkerk
TvD Teun van Dijk
VOD VogeloverlegDiemen
WS Will Schep

WvdW Willem van der Waal
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Ontvangen literatuur
Jan van Blanken

De Duinstogvogelclub KatwUk), jg. 18,2003 nr.2

Een wn de mooiere bladen met dit keer meer dan 30 foto's.

Veel aandacht voor schaarse soorten en zeldzaamheden in de regio Katwijk: Gestreepte Strandloper 26-

5-03, Kortteenleeuwerik 31-5-03,Slangenarend 26-6-03, Roodmus mei{3, Zwartkopgors 29-5-03

Ficeduío (ïwentse Vogelwerkgroep), jg. 32, 2003 nr. 3

o Fenologie 2002.

Zeer vroege Braamsluiper 30-3.

o Voorjaantrek over de Oelemars 2003.

o Swarovski EL 8x32 en EL 10x32.

Conclusie: De Leica is evenwaardig aan de Swarovski, maar 40qb goedkoper.

r Waarnemingen in Twente juni - augustus 2003.

Nachtzwaluw 1 6 paar vnl. Sallandse Heuvelrug en Lemeler/Archemerberg.

Fífrs (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland), jg. 39, 2003 nr. 4

r Aangespoelde vogels op het strand tussen Noordwijk en lJmuiden, 2000-2003.

o Eksterman en ekstervrouw: hoe zijn ze te ondencheiden?

Vrouwtjes bedelen, soms doen ze dat met opengesperde snavel. Verder is de mate waarin het terri-

torium wordt verdedigd een onderscheidend kenmerk.

. Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 20 augustus - 1 5 november 2003.

Er werden vele zeldzaamheden gezien: Siberische Boompieper 5-11 Slufter Kennemerstrand,

Noordse Nachtegaal 24-8 en 1 8-9 (vangst), Oosterse Zwarte Roodstaart 22 en 23-10 Zuid-pier,

Grauwe Fitis 6-9 AWD, Bruine Bovanger 6-11 vangst ringstation Paradijsveld, Roze Spreeuw I7 en

26-9 2 juv. Kennemermeer.

De Grouwe 6ons (Stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland), jg. 19, 2003 nr. 3

r Eerste broedgeval van de Rosse Stekelstaart in Flevoland.

o Raven in het Horsterwold.

De Kteft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) , jg.27,2Cf,3 N.4
. 0pnieuw broedsucces oevezwal uwen Twiske.

30 paar in 2003.

o Wintervogels in de Zaanstreek.
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Maximaal aantal Smienten in Twiske 22.000 in december 2002.

. Verslag Blauwe Reigerinventarisaties 2003.

De Zaa nstreek herbergt 281 paa r verdeeld over 13 kolonies. De kolonies Hembrug en Bu rg. ln 't

Veldpark, Zaandam zijn goed voor 132 paar.

o Prooionderzoek Havik in de Reef en het Wormer- en Jisperveld.

De Kleine Alk (Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.), jg. 21, 2003 nr. 3

e Broedvogels van de Egmonderhout 1984-2002.

Zo zou elk broedvogelverslag er uit moeten zien. Uitgewerkt naar ecologische vogelgroepen en

vermelding van dichtheden en het aantal kritische soorten. 0ndezoeker Tom Damm maakt daarbij

gebruik van het programma Registro om de gedigitaliseerde waarnemingen tot tenitoria te cluste-

ren. Het analyseren van de veranderingen in aantallen en het vaststellen van de zgn. kritische

soorten geschiedt met het programma AV|S 2.0.

Aldus zijn volgens de BMP-methodiek op 14,6 ha 205 tenitoria vastgesteld verdeeld oveÍ 31 soorten.

De Korhoon Nogelwerkgroep Het Gooi en omstreken), jg. 37,2003 nr. 5

De Kruisbekl'logelwacht Utrecht), j9.46,2003 nr. 5

De Mourik(Yooelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.), 2003 nr. 3

. ïaiga- en toendrarietganzen rondom Nijmegen.

. Slangenarend op de Hamert.

Van 2-8 tot 7-9 aanwezig.

o Kleine Jagers in het werkgebied.

Kort verslag over het trekpatroon van deze soort naar aanleiding van een waarneming over Beek-

Ubbergen op 15-8-03. De Kleine Jager wordt in tegenstelling tot de anderejagersoorten soms in

het binnenland waargenomen.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel), j g. 22, 2003 nr. 5

. De Huiszwaluw in 2@3 en 2004.

ln 2003 79 paar verdeeld over 5 kolonies.

. Goudlijster, een bijzondere vangst.

Vangst 10- 10-03 Korverskooi.

SOV0N Nieuws,jg. 16,2003 nr.4
o Warme zomer van 2003 goed voor NachEwaluw en andere zeldzame broedvogels?

Duinpieper van 5 territoria in 2002 naar 1 à 2 (Harskampse Zand), Korhoen van I naar 14 paar

(Sallandse Heuvel rug).

Van de Kemphaan werden in Friesland slechts 4 broedgevallen bekend. lJsvogel op meeste plaatsen
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achteruit, soms gehalveerd na topjaar 2002. Nachtzwaluw in de lift, Grauwe Klauwier duikelt verder.

. PTT-resultaten december 2002.

Er valt een schat aan gegevens te halen uit ruim t,l5 miljoen getelde vogels op b'rjna 400 routes. ln

ieder geval is gebleken dat de Patr'rjs schaarser is dan de Grote Zilverreiger.

De Ste e n I o per (Vogelwerkg roep Den Helder), j g. 21, 2@3 nr. 11 4

De Steenloper(Vogelwerkgroep Den Helder), jg.2t,2OO3 nr. 115

o Huisduinen telt mee.

Over de waarneming van een Goudlijster op 24-2-03.

o Waarnemingen mei - augustus 2003.

l2Zwarte Ooievaars op 5-8, Steppevorkstaartplevier op 14-8 1 juv.

De Strondloper(Natuur en Vogelbescherming Noordwijk), jg. 35, 2OO3 nr. 4

De Tringioon ([ringa, Vogelwerkgroep Schagen e.o.), jg.26, 2003, nr. 5

. Gierzwaluwen in het najaar.

De schr'rjver van dit artikel verzamelde voor geheel Nederland 7 waarnemingen na 10-11.

Hij concludeert dat laat wegtrekkende Gierzwaluwen (mogel'rjk door slechte weersomstandighe-

den) ten dode z'rjn opgeschreven.

. Telling geinundeerde bollenvelden.

Resultaten van telling augustus 2003: op 22-8 18 Lachsterns slaapplaats Korte Belkmerweg.

V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jg. 20, 2003 nr. 3

. Broedvogels van Burgers' Zoo in 2Cf,2.

Totaal 4{15 tenitoria op 49 ha verdeeld over 47 soorten, waaronder Kleine Bonte Specht.

De aantallen worden vergeleken met de inventarisaties wn Noorderdierenpark Emmen, Diergaarde

Bl'rjdorp en het Nederlands 0penluchtmuseum.

Het Vogeljoor (tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming), jS. 51, 2003 nr. 5

. Groene Specht verovert Hoeksche Waard.

De Groene Specht verlegt zijn broedgebied van de traditionele bolwerken in het oosten van het

land naar het westen. ln het agrarische landschap en met name In het rivierengebied en de kleipol-

ders is de soort aan een ongeloofl'rjke opmars bezig. Hoe snel het kan gaan bew'rjst de Hoeksche

Waard. Deze polder telde in 1994 ëén territorium, in 2002 waren het er 45!

. Vogels langs De Digitale Snelweg.

ln deze rubrieh waarin kter Meijer elke keer weer nieuwe interessante websites meldt, onder meer

over ondersoorten van de Boerenzwaluw en de variaties tussen lokale populaties Íboissonneoutii-

variant). Kees Roselaar adviseert ringers goed op te letten.
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Vogelnieuwspogelbescherming Nederland), jg. 16, 2003 nr. 4

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2003 nr. 6

De Winterkoning (Vogelwerkgroep Castricum), jg. 38, 2oo3 nr. 4

o 45 jaar zeevogels kijken, een fascinerend tijdverdrijf.

De schrijver van dit artikel, futer Zwitser, kijkt terug op 45 jaar zeevogelen. Z'rjn topdag was in ok-

tober 1969, toen 300 jagers (4 soorten) en andere min of meer schaarse soorten als Vorkstaart-

meeuw, Noordse Storm, Grauwe- en Noordse Pijl, Vale Stormvogel en Fapegaaiduiker in ongekend

aantal langs Scheveningen vlogen.

0verige ontvangen bladen

Amsterdoms Milieu (Milieuce ntrum Amsterdam), jg. 14,2@3 nr. 4

8/ood7e (KNNV Amsterdam), jg. 23, 2003 nr. 4

Boomblod (Atterra), jg. 15, 2003 nr. 6

De Groenbewuste Amsterdommer(lVN Amsterdam), jg.23, winter 2003

De Groene Zegge (lVN Amstelveen), jg. 19, 2003 nr. 4

Notuur en Mlïieu (Stichting Natuur en Milieu), jg. 27,2í:f,3 nrs. 11 en l2
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