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Activiteiten

J')e lezingen worden gegwen op de volgende locatie : heemtuin De Wiedijh S.F. van Oss-straat l,
l-lAmsterdam-0dorp (vlakbij de Pieter Calandlaan / tram t, 17 en bus 23).

Aanvang: 20.00u tot ongeveer 22.@u (zaal open 19.30u); De toegang is gratis;

Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker, 020-69331,t0, edial.d@ I 2move.nl.

Voor de excursies gelden de volgende algemene regels: Meld je vooraf aan bij de desbetreffende ex-
cursieleider; vooral bij auto-excursies is dit van belang i.v.m. het aantal beschikbare zitplaatsen; Ver-
trek om 8 uur precies; Zorg zelf voor eten, drinken, venekijker en eventueel warme en/of regenkle-
ding; Fiets/regio-excursies duren een halve dag, auto-/wandelexcursies een hele dag; Excursies zijn
alleen voor leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Dit zijn de verzamelpunten: Molen De Goo'rjer: op de hoek van de Funenkade en de Zeeburgerkade;

Café Oostoorer: op het terras, adres Oostoever I (aan de N0-punt v.d. Sloterplas naast de rotonde aan

het einde van de Jan Evertsenlaan); Zorgvlied: bij het toegangshek van de begraafplaats aan de Am-
steld'tjk; Stadionplein: de parkeerplaats tussen de twee FEBO's, het verzamelpunt voor auto-excursies.
Leden van de \/WGA die zelf een excursie willen leiden in een vogelrijk gebied dat ze goed kennen,
kunnen zich opgeven bij Jip Louwe Kooijmantr 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Di l2 oktober: Gambia, een vriendelijk vogelparadijs tezingdoorJohonBos
Gambia in West-Afrika is een paradijs voor de vogelaar. ln dit kleine land zijn heel gemakkelijk veel
tropisch gekleurde vogels te zien, waaronder veel echt Afrikaanse soorten plus een scala aan over-
winterende Europese vogels. Een greep: 14 soorten reigerl 38 soorten roofvogels, 8 soorten ijsvo-
gelq 5 soorten schanelaars en 9 soorten honingzuigers. Het kleine Gambia ligt aan de Atlantische
0ceaan en wordt aan drie kanten omgeven door Senegal. ln dit kleine staatje zijn meer dan 500
soorten vastgesteld.
Lezinggever Johan Bos is tekstschrijver en communicatieadviseur voor veel natuur- en milieuorgani-
saties in Nederland. H'tj is auteur van de boeken 'De Schoorlse Ouinen' en Zeehond en Waddenzee,
van knuppelen tot knuffeleni Zijn passie is het fotograferen van vogels en andere dieren. ln Gambia
had hij twens oog vooÍ de bijzondere aardige mensen en de opmerkelijke moslimcultuur.

Zo 17 oktober: Diemerpark ferorcume
De Diemerzeedijk was eens het beste natuurgebied van Amsterdam. Na de sanering en de herinrich-
ting heet het gebied het Diemerpark. Ditjaar is het opengesteld voor publiek. We laten ons verÍassen.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl
Verzamelen: Molen De Gooijer

Za 6 november: SVN Themadag Weidevogels Wormerueer
Zie aankondiging elders in dit blad.

Di 9 novem ber : Cl ubavon d fotogrofen von onze Vogetwerkgroep
Deze avond tonen één of meer fotografen van de Vogelwerkgroep Amsterdam hun werk. De invul-
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Woterlond, 16 mei 2OO4.

ling van deze avond wordt te zijner tijd bekend gemaakt op het Amsterdams VogelNet FotograÍen
die werk willen tonen kunnen zich aanmelden bij Edial.

Zo 14 november: Brouwersdam outo-excurs,e
0p veler verzoek het bijna traditionele rondje langs de goede plekken voor ganzen en zeevogels op
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Een extÍa trui is geen overbodige luxe.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmanl 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl
Verzamelen: Stadionplein

Zo 21 november: Schinkelbos fetsexcuÍsre
Het Schinkelbos is de jongste uitbreiding van het Amsterdamse Bos. Het is het gehele jaar door
interessant. Ook fietsen we in de directe omgeving.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rroEcheid@hotmail.com
Verzamelen: CaféOostoever

Za 27 november: SOVON Landelijke dag 2OO4 Nijmegen
Zie aankondiging elders in dit blad.

Di 1 4 december: Zu id-Af rika lezing door Roy de Hoos
Zuid-Afrika is een groot land als je bedenkt dat het tien maal groter is dan Engeland. De afstand
tus$n de twee belangrijkste steden, Johannesburg en Kaapstad, is ruim ,l600 

km. Een auto is dus
onontbeerlijk als je in dit land gaat rondreizen.
Er zijn in deze regio ruim 800 venchillende vogelsoorten gezien, waarvan er 100 endemisch zijn in
dit gebied. Tezamen met een grote kans om Luipaard, Leeuw, Cheeta en Olifant van dichtbij te kun-
nen zien maakt het een geweldig mooie ervaring met de Afrikaanse natuur.
Onze trip loopt via het Kruger NP tot aan de kust alwaar een pelagische tocht vanuit Durban werd
gemaakt met een gehuurde vissersboot U kunt mooie dia! verwaehten van een grote verschei-
denheid aan vogels en van bovenvermelde zoogdieren.

Zo 19 december: Middelpolder fiebexcursie
Aan de zuidkant van de stad ligt tussen de Amstel en de bebouwing van Amstelveen de kleine,
maaÍ sooÍtenÍijke Middelpolder.
Excursieleider: Martijn Voorvelt, 020-6920892, martijnvoorvelt@freeler.nl
Verzamelen: Zorgvlied

Juni 2005: Schotland buitenlondx reis
Zie aankondiging elders in dit blad.
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Vogelreis naar Schotland in juni 2005
Jan Timmer

['\e Vogelwerkgroep Amsterdam organiseert in juni 2005 een achtdaagse vogelreis naar de 0ostkust
lJ van Schotla nd. Onder enig voorbehoud vertrekken we op zondag 1 9 ju n i om 18.00 uur vanuit lJm ui-

den naar Newcastle en komen we zondag 25 juni om 09.00 uur weer in lJmuiden aan. ïijdens de reis ma-
ken we de volgende vogeltochten:

Tweemaal een boottocht naar één van de Farne lslands.
0p lnner Farne nestelen Eidereenden en veel sterns, zoals
Noordse Stern, Grote Stern en Visdieí en in sommige
jaren ook Dougalls Sterns. 0p Staple lsland is een zeer
grote zeevogelkolonie gevestigd met 10.000-en paartjes
làpegaaiduikers, Zeekoeten en Alken. Hier nestelen ook
andere vogels zoals Kuifaalscholver en Drieteenmeeuw.
Een bezoek aan St. Abb's head, een vogelrots met een
kolonie Jan van Genten en Noordse Stormvogels.
Een boottocht rond Bass Rock. Dit eiland is beroemd
vanwege zijn enorme kolonie Jan van Genten. De weten-
schappelijke sooÍtnaam bossono is zelfs afgeleid van
Bass Rock.

Wandeling op de Schotse Moors, op zoek naar onder
meer het Schots Sneeuwhoen, 'the famous grousel Deze
vogelsoort is uniek voor de Britse eilanden.
Bezoek aan Holy lsland, een klein waddengebied met een
vogelwereld vergelijkbaar met onze Waddenzee.

De verwachte kosten voor deze reis zijn ongeveer

€ 350- p.p. Dit is inclusief overtocht, overnachtingen en
kosten van de boottrips naar de vogeleilanden, maar
exclusief maaltijden, benzine, persoonlijke uitgaven en
overige kosten zoals reis- en annuleringsverzekering. De
prijs is berekend op basis van goedkope overnachtingen
en voldoende eigen vervoer.

Belangstellenden kunnen zich opgeven vóór 31 december
2004 bij Jan Timmer,020-6274332.

Aanbetaling € 100- p.p. uiterlijk l5januari 2005.

Kolonie Jon von Genten op de Boss Rock-

è

fupegooiduiker

Noordse Stormvogel

Jon von Genten.
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SVN THEMADAG WEIDEVOGELS Predatie en beheer, bedreigingen en kansen

ne Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland organiseert op zaterdag 6

!-/november 2004 een themadag rond deze interessante onderwerpen. Een viertal sprekers,

betrokken b'rj onderzoek op dit gebied, komen verslag doen van hun werk. De dag wordt beslo-

ten met een forumdiscussie.

De themadag vindt plaats op 6 november a.s. in De Bres, Esdoornlaan 39a, 1521 EB Wormerveer.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Het programma ziet er als volgt uit:
11.00-11.30u Weidevogelbeleid in Nederland, Hans Kruze (Vogelbescherming Nederland)

11.30-12.00u Predatieonderzoekbij weidevogels, WolfTeunissen (S0V0N)

12.00-13.00u Lunchpauze
.l3.00-13.30u 

Mozaitkbeheer, FrankVisbeen (Agrarische Natuurvereniging Waterland)

13.30-14.00u Kansen voor weidevogels in het moderne landschap, Ron van het Veer (Landschap

NH)

14.00-'14.30u Theepauze

14.30-'15.00u Forumdiscussie, waarbij bovengenoemde sprekers worden aangevuld met Hans

Schekkerman (Alterra), Wim Tijsen (Agrarische Natuurvereniging Waterland) en

Piet van Houten (Faunabeheereenheid Noord-Holland)

SOVON LANDELIJKE DAG 2OO4

l-\e Landelijke Dag van 50V0N Vogelonderzoek Nederland, georganiseerd in samenwerking

l-lmetVogelbescherming Nederland en de NOU, vindt plaats op zaterdag 27 november in

Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen (5 minuten lopen van het station). De dag is gratis

toegankelijk en bedoeld voor iedereen met hart voor vogels (tellen) en natuur in het algemeen.

Er zijn lezingen van gerenommeerde vogelonderzoekers en een uitgebreide informatie- en boe-

kenmarkt. Naast het S0V0N-programma verzorgt de Vereniging 0nderzoek Flora en Fauna, de

VOFF, een parallelprogramma met lezingen over diverse plant- en diergroepen. Zie ook

www.sovon.nl.

Onderwerpen uit het S0V0N-Programma (onder voorbehoud):

- Waarom blijven we tellen? door Arco van Strien (CBS)

- 25 jaar wintervogelmonitoring: lang leve het PTT! door S0V0N

- Monitoring van vogelziekten door Ab 0sterhaus, viroloog bij het Erasmus-ziekenhuis

- Kanoetstrandlopers ofwel het huiveringwekkende verhaal achter de indexcijfers door Theunis

Piersma (Nl0Z)

- Naar één monitoringnetwerk in Europa door Petr Vorisek (EBCC)

- Van trend naar aleÍt naar Rode Lijst door Chris van Turnhout (S0V0N)

- Nederland ganzenland: bespiegelingen rondom het gedogen van ganzen door Vogelbescherming

Nederland

- Oehoe's in de Achterhoek door Gejo Wassink (VWG Zuidoost-Achterhoek)

- Uitreiking Zeiss-prijs
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Een n íeuw bestu u r
Hanna Hirsch

fl O O. bijzondere algemene ledenvergadering van l5 juni jl. werd een nieuw bestuur gekozen.
VNadat in maart Ellen de Bruin en Jan Blanken hun functie hadden neergelegd en Lin Tabak
niet herkiesbaar was, zat de Vogelwerkgroep Amsterdam enkele maanden zonder bestuur. De le-
den die op de vergadering van 26 maartjl. aanwezig waren, besloten tot deze extra vergadering
in de hoop dat dan een nieuw bestuur gevormd kon worden. De beoogde kandidaten werden
voorgesteld en er werd verteld waarom zij waren benaderd voor een bestuursfunctie. Met alge-
mene stemmen zijn gekozen:

Jip Louwe Kooijmans - voorzitter
Cor Veenman - penningmeester
Kinie Lont - algemeen lid
Jos Bontekoe - algemeen lid
Het secretaÍiaat wordt overgenomen door Hanna Hirsch, die reeds bestuurslid was.

De sfeer op de vergadering was opbouwend. Veel waardering werd uitgesproken over het vele
verzette werk van de afgetreden bestuursleden: elk heeft op kortere of langere tijd grote inzet ge-
toond voor de vogels in onze stad en voor de Vogelwerkgroep Amsterdam.
Er werd gesproken over de nieuwe structuur van meer werkgroepen en enkele aanbevelingen
werden gedaan. Belangrijk facet is dat het vele werk dat wordt gedaan meer gerubriceerd wordt
en dat er nieuwe initiatieven worden genomen om meer mensen actiefte betrekken. De opzet
van de structuur met de werkgroepen zal in een volgende Gierzwoluwworden weergegeven.
Er werd besloten de contributie te verhogen met € 2,so in 2oo5 en in 2007 nogmaals met een
nog nader te bepalen bedrag. Dit om de kosten te kunnen blijven dragen en nieuwe activiteiten te
ontplooien.

Tot slot werden alvast twee nieuwe data vastgelegd: de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag l4 ja-
nuari 2005 en de algemene ledenvergadering op vrijdag 25 maart 2005.
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Cu rsusaa n bod
Evert Pellenkoft

Minicursussen najaar 2OO4

Het plan is om in het najaar twee of drie'minicursussen'te geven over verschillende vogelfamilies.

Een minicursus is een presentatie met hulp van vogelgidsen, veren en dia's op één avond gegeven

door een specialist met eventueel daarop volgend een excursie. Voorgestelde families zijn soort-
groepen die in het veld vaak problemen opleveren, zelfs bij de doorgewinterde vogelaar: meeuwen,

steltlopers, uilen of roofvogels. Nadere gegevens verschijnen in de volgende Gierzwaluw en op de

website www.vogelwerkg roepo mste rdo m.n I onder'cursusseni

Vogels herkennen 2005
Na de laatste cursus'\y'ogels herkennen" in 2002 vroegen verschillende leden om een nieuwe cur-
sus. ln 2005 willen we weer een nieuwe cursus geven. De succesformule van de vorige keer wordt
gehandhaafd: de cursusavonden bestaan uit een uur theorie en een uur met een lid van de

Vogelwerkgroep Amsterdam als gastspreker. De aansluitende excursies vinden plaats in een biotoop
in de regio Amsterdam.

De cursus is opengesteld voor leden en huisgenootleden van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Er

kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

De cursus wordt - onder voorbehoud - gegeven op de volgende data in 2005:
Woensdagavond 2 maart,30 maart, 20 april, 11 mei, 2t mei, 5 oktober, 9 november;

Zaterdag 5 maart, 2 april, 23 april, 14 mei, 24 mei, I oktober, I 2 november.

Kosten: plm. € 25-30, exclusief reiskosten en entreegelden.

Geïnteresseerde cursisten en docenten kunnen contact opnemen met mij. Suggesties voor originele
onderwerpen voor de cursus zijn welkom.

Eve rt k I I e n koft 020-62 792 57

Evert tuIlenkoft tUdens

een cursusovond Yogels

herkennen'in 2OO2.

5
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Deelna me gevraagd:
SLAAPPI,AATSTELLI N G AM STER DAMSE HALSBAN D PAR KI ETEN
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l-\e Halsbandparkiet broedde in 1968 voor het eerst in Nederland in het Haagse park
LrOckenburgh. ln Amsterdam werd het eerste broedgeval geconstateeÍd in lg77.Daarna
heeft de vogel zich verder over de Randstad verspreid (zie kadertekst).
S0V0N Vogelonderzoek Nederland heeft 2OO4 uitgeÍoepen tot het Jaar van de
Halsbandparkietl Dat houdt in dat iedereen, die een Halsbandparkiet heeft gezien, gevraagd
wordt deze door te geven op de speciale sOVoN-website (wwwsovon.nl). Tot nu toe hebben al
enkele honderden waarnemers een of meer Halsbandparkieten doorgegeven.

s0V0N is van plan om donderdag 11 of vrijdag 12 november (de exacte datum is nog niet
bekend!) een landelijke en simultane slaapplaatstelling te organiseren.0m een zo compleet
mogelijke telling te krijgen is het noodzakelijk om op alle bekende (en wellicht nog niet eerder
bekende) slaapplaatsen in Amsterdam (en Nederland) op hetzelfde moment te tellen. De slaap-
plaatstellingen van Halsbandparkieten voÍmen een mooie aanvulling op de landelijke broedvo-
geltelling 1998-2000.Omdat in het najaar en de winter alle exemplaren op de slaapplaats
aanwezig zijn, e n tijdens het broedseizoen vermoedel'rjk alleen de niet-broeders, is het mogelijk
op grond van de slaapplaatstellingen een schatting te maken van het aantal broedparen.
Aan de hand van deze simultaantelling wordt een goed beeld gekregen van het daadwerkelijke
aantal Halsbandparkieten in Amsterdam en Nederland.
De KNNV afdeling Amsterdam en de Vogelwerkgroep Amsterdam zijn door het s0V0N bena-
derd om aan deze telling hun medewerking te verlenen.
Als je interesse hebt en mee wilt doen aan de Amsterdamse nachtelijke simultane slaapplaats-
telling Halsbandparkieten op donderdag 11 ofvrijdag l2 november (precieze datum wordt nog
bekend gemaakt), geefje dan op!
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Geïnteresseerde tellers kunnen zich aanmelden bij:
Vogelwerkgroep Amsterdam:Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl
KNNV afdeling Amsterdam: Geert Timmermans, 020-6630237, harmat4@xs4all.nl

De Halsbandparkiet Psittoculo kromeribroedt van nature in de droge savanne en het laag-
landregenwoud van noordelijk tropisch Afrika en Zuidwest-Azië. Als gevolg van introducties
en ontsnappingen heeft de soort zich op veel plaatsen buiten het normale verspreidingsgebied
gevestigd, waaronder in Nederland. Het voedsel bestaat uit allerlei vruchten, zaden, knoppen
en bloemen. Koude winters vormen geen probleem, zolang er maar voedsel beschikbaar is. ln
Europa zijn deze vogels 's winters dan ook mede afhankelijk van bijvoederen.

Voorkomen

ln Nederland komen Halsbandparkieten sinds het midden van de jaren zestig voor, alt'rjd in de
menselijke omgeving zoals stadsparken. Ze nestelen gewoonlijk in holtes van oude bomen in
parken en lanen, hoewel sommige paren tot broeden komen in grote nestkasten, misschien
zelfs in muurnissen. Geruchten dat Halsbandparkieten schadelijk zijn voor de inheemse vogel-
stand (nesten inpikken van Grote Bonte Specht e.d.) zijn onvoldoende onderzocht. Een deel
van de vogels verbl'rjft de hele dag in de directe omgeving van de broedplaats terwijl een
ander gedeelte zich verspreidt over woonwijken in de wijde omtrek.
Dankzij de karakteristieke luide (vlucht)roep zijn Halsbandparkieten gemakkelijk te lokaliseren.
Dat het aandeel zekere broedgevallen in ons land vrij laag ligt is opmerkelijk, aangezien
Halsbandparkieten opvallend gekleurd, groot en welnig schuw zijn. Amsterdam en Den Haag
vormen kerngebieden met relatief grote broedpopulaties. Daarnaast zwerven kleinere groepen
reedsjaren rond in bijvoorbeeld Haarlem en Rotterdam. Het opduiken van Halsbandparkieten
is echter beslist geen garantie voor permanente vestiging, ook niet in ogenschijnlijk geschikt
gebied. Pas sinds de jaren negentig lijken Halsbandparkieten langzaam uit te waaieren vanuit
de kerngebieden naar de omgeving, maar over een populatie-explosie kunnen we nu nog niet
spreken.

Aantallen
ln 1996 werd in Amsterdam het aantal broedparen op 16-50 geschat (ïimmermans, 1996).
Aan het einde van dejaren negentig werd de totale populatie in Nederland geschat op onge-
veer 1000 exemplaren, waaronder 150 broedparen. Deze laatste schatting is te laag. ln het
voorjaar 2000 waren er zowel in Amsterdam als Den Haag ongeveer 100 broedparen (Keijl,

2001). De aantallen elders in het land (Haarlem naar schatting 7 paren, Rotterdam I en
Apeldoorn 2) dragen nauwelijks bij aan de totale populatie, die voor 2000 is geschat op 220
broedparen (Keijl, 2002).

Literatuur
Keijl, G.0.,2001. Halsbandparkieten in Amsterdam, 1976-2000, Limosa 74:29-32.
Keijl, G.0., 2002. Halsbandparkiet ln: Husting, F. €t J. Vergeer (red.) Atlas van de Nederlandse broedvogels t99B-
2000: pag. 268-269.
Timmermant G., 1996. Halsbandparkiet ln: Melchers, M. €t R. Daalder (red.). Sijsjes en drijfsijsjes, de vogels van
Amsterdam: pag. 117-ll8 en pag. 236.
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Het verhaal van een bewogen dijk
Ellen de Bruin

Afgelopen voorjaar zag - alweer -
een Amsterdams natuurboek het

daglicht: Diemerzeed ijk Zo nd e rove r.

Geschreven door stadsecoloog en

WGA-Iid Martin Melchers en karper-

visser Joris Weitjens. De tekst op de

achterkaft begint met:'Een lang verge-

ten stuk Amsterdam: de Diemerzeedijk.

Maar met de komst van de nieuwe

woonwijk lJburg staat de dijk weer

volop in de belangstelling.'

Door veel Amsterdammers misschien

vergeten, maar bij iedere vogelaar, met

name díe woonachtig aan de oostkant

van Amsterdam, is dit ruige en qua

vogels spectaculaire gebied nooit uit
zijn of haar gedachten geweest. Het

was de plek voor Nachtegalen,

Spotvogels, Bla uwborsten en

Euidelmezen.

Dit weemoedige gevoel spreekt al direct
uit het woord vooraf:'Eenmaal aan de

andere kant van het hek was er een

andere wereldi De schrijvers benoemen

het speciale gevoel bij de eerste mooie lentedagen, de exotisch aandoende strandjes en het vogel-
oíkest op de vroege morgen,'dat nog dagenlang in je hoofd nagalmde'l Datje voor deze voorliefde
vooÍ een sterk verwilderde zeedijk echter een 'jongenshart'zou moeten hebben, kan ik op eenvou-
dige wijze bestrijden.

Het verhaal van deze dijk, die een bewogen historie kent, is nu beschreven in een rr.1-k geïllustreerde

uitgave. De hoofdstukken verhalen over historische feiten, persoonlijke herinneringen en beschrij-
vingen van de afwisselende natuur.

De bijlagen achterin worden gevormd door lijsten van in het gebied waargenomen diersoorten: van
vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, kreeftachtigen, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen,
mieren, landpissebedden, miljoenpoten, duizendpoten, wantsen en mollusken. Een streeplijst geeft
vervolgens de in de periode 1900-2003 aanwezige flora aan.
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ln de jaren '50 van de vorige eeuw werd de Diemerzeedijk gebruikt als vuilstort- en verbrandings-
plaats voor giftig en chemisch afval. Het boek toont indrukwekkende foto's van spontaan in brand
vliegende en rondvliegende vaten. Soms werd dan zelfs het scheepvaarWerkeer stilgelegd.
ln de jaren '80 werd de dijk afgesloten voor het publiek. Een ruige begroeiing was het gevolg; de

Diemerzeedijk was in die jaren een van de meest soortenrijke natuurgebieden van West-Nederland.
Door een ruimte naast het hek was de dijk toch betreedbaar, maar veel andere mensen dan voge-
laars en zweryers kwam je er toen niet tegen.

ln 1998 werd de dijk hermetisch afgesloten voor publiek vanwege een grondige sanering. De gif-
belt werd afgesloten met een 'omgekeerde doosl Na de sanering is een openbaar stadspark aange-
legd: het Diemerpark. Het is de bedoeling dat de dijk gaat lijken op het savanneachtige landschap
van na de'stortperiodel
Het park werd op 5juni 2004 officieel geopend, maar was al eerder toegankelijk. Alleen de ARK-
zone, de strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal, is onveranderd gebleven. Het is ingericht als plas-

drasgebied en speciaal bedoeld voor Oeverzwaluw, lJsvogel en Ringslang.

De weemoed blijft, ook na een aantal Diemerpark-bezoekjes: het oogt kaal en veel minder natuur-
lijk; '...met het park schudt de Diemerzeed'rjk het wilde karakter definitief van zich af

Diemezeedijk. Zand erover
Joris Weitjens tt Martin Melchers
met medewerking van Eric Fokke

Uitgeverij Bas Lubberhuizen
Amsterdam, 2004

ISBN 90.5937.0,+49, 152 pagina's, prijs € 24,90

0p zondog 17 oktober orgoniseert de WAA een fietsexcursie noor het Diemerpork

Geen teken von leven op de kole

zondvlokte binnen de domwond
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p
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B roedvooeli nven ta risa tie
Diemerzéedijk 1995 - 2003 Martin Melchers

!-! oewel ik vanaf midden jaren vijftig van de vorige eeuw de Diemezeedijk bezoek, behoorde het
I I aanwnkelijk niet tot mijn favoriete natuurgebieden. lk woonde op de Admiralengracht en later
in de Antillenstraat in west, waar dichtbij opgespoten teneinen met een rijke natuur lagen. De

Diemerzeedijk was veÍ voor een jochie met een autoped. Meestal bezocht ik de dijk 's winters om
draadslachtoffers te zoeken, maar zelft toen ik een fiets kreeg was het met harde oostenwind
behoorlijk afzien. Pas de afgelopen 25 jaar kom ik er wekelijks omdat ik naar de Watergraaftmeer
verhuisde. Als ik er even uit ging, dan was het naar de dijk Door de jaren heen werd het mij duide-
l'rjk dat het gebied veruit het meest soortenrijke van heel Amsterdam was.

Door een wonderlijke speling van het lot kwam ik in oktober 1992 als parttime stadxcoloog in dienst
bij de gemeente Amsterdam met als functieomschrijving voorlichting geven over de wilde natuuÍ van

de stad, het onderhouden van contacten met andere natuurkenneís en het inventariseren van de

stadsnatuur. l-ater kwam daar facultatief het fotograferen van natuur bij.

Stadsecologie als wetenschappelijk ondezoekstenein is een subdiscipline van de ecologie, de weten-
schap die populaties en gemeenschappen van planten en dieren in dynamische landschappen bestu-
deert. Stadsecologie is de studie van de ecologie van het stedel'rjk landschap, zoals ook de ecologie
van koraalriffen en van estuaria sub-onderzoeksvelden vormen. lk vond het geweldig om als pionier

deze jonge tak van de ecologie te mogen onderbouwen met Groot-Amsterdam als laboratorium.

Door mijn functie bij de gemeente ben ik zowel benadeeld als bevoordeeld. Nadeel is dat ik nu al

ruim van tevoÍen weet welke tijdelijke natuur gaat sneuvelen, teÍwijl ik vroeger onbevangen genoot
van tijdelijke natuurgebieden tot de dag waatop de bulldozers het terrein bouwrijp kwamen maken.

Voordeel van mijn huidige functie heb ik vooral op de Diemerzeedijk ervaren. Hier was ik zes jaar

lang grootgrondbezitter met een terrein van 73 hectaÍe ter beschikking voor natuuronderzoek. ln
2000 kreeg ik officieel de opdracht van het pÍojectmanagementbureau om, naast de natuuÍont-
wikkeling op lJburg, ook die op de Diemerzeedijk te gaan bijhouden. lk inventariseerde de begin-
nende flora en verder de zoogdieren, amfibieën, reptielen, dagvlinders, sprinkhanen, libellen, vissen,

kreeftachtigen en enkele soorten mollusken.Omdat ik in de broedseizoenen van de periode 1998-
2003 gemiddeld viermaal per week het terrein bezocht, was het eenvoudig om volgens de 50V0N-
normen de broedvogels te inventariseren.

Voor de sanering

Rienk Geene inventariseerde de Diemerzeedijk vanaf tg88 tot en met 1994. Rienk veÍtelde mij dat
hij, dikwijls vergezeld door David Tempelman, een vaste route liep. Gebiedsdekkend tellen op de

Diemerzeedijk was vooÍ de sanering niet mogelijk. Veel delen van het terrein waren ontoegankelijk.
Rienk liep een slimme maar gevaarlijke route. 0ver ruim honderd meter voerde deze over een dam-
wand met de breedte van een evenwichtsbalk dwars door het allergiftigste gebied. lk kende zijn
route goed en ben van mening dat zijn tellingen de best mogelijke zijn onder de omstandigheden
die er toen heersten.
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ïijdens de inventarisatie van Rienk zijn een aantal records van het aantal broedvogelterritoria per

soort van de Diemerzeedijk gevestigd.

ln 1997 is in opdracht van de gemeente AmsteÍdam aan een onalhankelijk onderzoeksbureau de

opdracht tot broedvogelmonitoring van de Diemerzeedijk gegeven. Dit onderzoek is voortreffelijk

uitgevoerd en levert vlak voor de sanering de broedvogelaantallen in 1997. Hierbij sneuvelden

enige Diemerzeedijk-records van Rienk Geene.

Nirk Zijlmans vestigde in 1996 een Braamsluiper-record voor de Diemerzeedijk.

ln tabel 1 staan alle records uit de periode i988 t/m 1997. Vogels die vanwege de nieuwe biotoop

niet terug zullen keren heb ik buiten beschouwing gelaten.

Tobel 1. Records von aontol broedporen per soort Diemerzeedijk 1988-1997

sffit hrur ÍecoÍd
,,flaíI

brofuen lnEíilrEiltr
BeÍoB€nd í s90 12 Rl€nk Oeens

Yíllde Eend I SSí 7)
Brulne KlekendbÍ 1 SS1 2

Ffrenl 1 S8g 31

WatsrÍal I SS2 I
HoulduiÍ 1 989 26

KoekoEk í sgs 7

WntEÍkonino 1 9S3 65

Heooermus 1 9S0 17

ilerel 1 SS3 35

Zanolibter I 9S3 19

Bosristanoer 1 S8S 76

KlBlne Kersklet 1 Sg7 86 ondetzoeksbureeu

Braam6lUper í sE6 6 NirkZllmils
Grcsmrs 1 9S7 53 ondBaoel(sburaau

Tulnfultor 1 S92 52 RiEnk OeBnB

ZraÍlkon 1 903 t7
ïiÍfaí 't ss2 45 RlBnk OBsnB

FiUs 1 S90 127

Baaídm{l lSg? I
Siearlmees 1 93í 1

fat(o! Í 93Í 12

PimndftËes I SSí 5

l<oolrÍlees t 090 17

Buidelnees 1 9S2 6

Vlaamse Gaal í ggt I
Ekster 1 SS0 12

Zf,ane Kraal 1 989 10

Vink 't ss7 't0 ondel2oeksburEau

GrDenllno 1 SS3 ís Rlenk Oeenë

PutaÍ I SS3 6

RieldorB 1 SS7 I3 onderlosksbuÍeàu
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De inventarisatie
0nder allerlei voorwaarden krijg ik toestemming om
het zwaar bewaakte gebied te betreden om de ring-
slangmonitoring in de ARK-zone voort te zetten.
lnmiddels gaat de Diemerzeedijk verder onder de naam
Diemerparlc Door de komst van lJburg en de daaraan
gekoppelde sanering van de Diemerzeedijk hebben alle
partijen afgesproken een extra inspanning te doen voor
het behoud van de ringslangpopulatie langs de

lJmeeroeverl o.a. in het Diemerpark. Daarvoor is moni-
toring noodzakelijk en dat geeft mij de gelegenheid de

natuur in het gebied te kunnen blijven volgen.

Tobel 2. Broedvogels von de Dieme need ijk I gSrS-2OOg

Diemerpo* en Vijfhoek
Aongegeven zun de

grenzen von het onder-
zoeirsrgcbied (stippel-

lijn) en de schermwond
(zworte lijn), woar-

binnen de totole kool-

slog en ofdekking von

de veruuilde grond

heeft plodtsgevonden.

ffit tg tm 3ut
+ + 3 + 3 1

Oraure í Elar*blst
'l

Í I
1 1

+ + + I 2 1

Eerd + + + 5 5 5
I I
I 1 I 'l

Í 1 1 1 1 I
I Grasmrs

Í 1

Fazant + + I + I
3 3

PolBdehlmBír 'l FlUs
+ + + 5 2

MEarkosl + + I + 7 Baanlnaír
1 1 2 3

l(evlt ? 2 I
Oruto í KooÍïÉes

I 2 1

HouËulÍ + + 11 + 3
KoeloBk + + + ? Gael
Ran$l I Eksbr

Zwarla lcffil
1 + + I 1 2

,|

1 2 1

+ + I + 3 12 1T
+ + 27 + 5 5 I
+ + +
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\ "Ë'
1,g,

.sà*

-ir
íe..ÉY

.íè.t

3

l9&t ts 1w te§ tm zm zÍtll M. zm
{ 5 I + 5 I 7 2 2

3 4 5 + 3 2 5 7 10
+ + IT + 3 3 7 6 7

6 5 't8 + 2 1 2 3 2

2 4 I + 3 2 1 1

3 { 2 1 1 1

5 6 f
+ + {6 + 2 5 6 2 7

+ + 65 + 10 ?2 33 21 31

+ 5 6 + 5 6 7 2 3

4 6 6 + 1

+ + 53 + 5 6 I 6 10

+ + 6il + 7 3 I I 5

+ + 30 + 1 3 3 1 5

+ + tl0 + 5 5 6 6 s
+ + 105 + 1S 21 26 25 25

'|

+ I 1 I 3 3

3 1 í
I + 7 + 1 { 7 I 7

+ + s + 1 I 2 2 3

+ + 12 + 2 1 ? 2 2

t + 3 + ,|
1 I

I í I + 1 1

+ + 3 + I 'l 1 1 1

+ + 3 + ,|
1 2 3 I

+ + 3 t I I 5 5 I
+ + 10 3 2

,| 7

+ + 13 + í 1 3 1

+ + 5 + I 1

+ + 6 3 1 3 2 3

+ + 13 + 6 I 10 T 10

0p het terrein binnen de aan te leggen scherm-

wand wordt tot diep in de avond met zwaar ver-

keer gereden om de afdeklaag aan te brengen. Als

er in het weekend even gepauzeerd wordt, voer ik

snelle inspecties uit in het buitendijkse land en

zowaar: in het lage natte deel bij het zuurteer

broeden een Kleine Plevier, een Tureluur en twee

Kieviten. Het aantal teÍritoria voor zangvogels

daalt binnen de schermwand tot nul. Dat is even

wennen als je vanaf eind jaren vijftig dit gebied

bezocht hebt.

ln tabel 2 staan alle totalen van broedparen in de

periode 1995 t/m 2003. Jammer genoeg is er in de

jaren 1995, 1996 en 1998 alleen kwalitatief

broedvogelonderzoek gedaan waardoor kwantita-

tieve gegevens van veel soorten ontbreken.Omdat

de jaren 1995 en 1996 tussen twee goed onder-

zochte jaren vallen en het gebied ongewijzigd was

z'rjn de gegevens van de jaÍen 1994 en 1997, reke-

ning houdend met fluctuaties, goed te extrapole-

ren. Mijn ondezoek sluit dus niet geheel naadloos

aan op de broedvogelinventarisatie van Rienk

Geene over de periode 1988-1994. Diemerzeedijk-

kenner Nirk Zijlmans en ik hebben dit met behulp

van onze aantekeningen over deze jaren enigvins

ondervangen. Vogels die gebroed hebben staan

met een plus (+) in de tabel en het ontbreken van

een broedgeval wordt aangegeven met een min

(-). Soms waren wel aantallen voor handen.
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De begrenzing voor genoemde onderzoeken werd gevormd door de Buitenkerkerweg, het

Amsterdam-Rijnkanaal, de Derde Diem tot grens van de gemeente Amsterdam (er staat nu een

rood paaltje op de dijk) en de lJmeeroever tot villa Zomerlust.

Sanering en de gevolgen

Hetjaar 1998 is een keerpunt op de dijk. ln de winter 1997/1998 - het besluit dat lJburg er
komt is in 1997 gevallen - worden alle bomen en struiken verw'rjderd. ln overleg met de stads-
ecologen van de dienst Ruimtetijke Ordening worden drie refugia gespaard. Dat waren de
Batterij, het buitendijkse land voor villa Zomerlust dat ik de bijnaam 'vliegasriet' had gegeven

en het overgrote deel van de zone tussen de hoofdwaterkering Diemezeedijk en het
Amsterdam-Rijnkanaal, bekend onder de eveneens bedachte naam 'ARK-zonei

Het "vliegsasriet' is een zelf verzonnen naam. lndertijd heeft men, tegen de oorspronkelijke
oever aan, vliegas in het lJsselmeer gespoten. Hierop groeide riet en andere planten. Vliegas is

een frjne poedervormige as die vr'ljkomt bij de verbranding van steenkool in elektriciteitscentÍa-
les. Als de as in de atmosfeer
terechtkomt, kunnen de deeltjes

Tobel 3. Aontol broedporen op ofdekloog no sonering ver doordringen in de luchtwegen.DiemerzQedijk 
De vliegas is vooral gevaarlijk

sooÉ taar
aantal

brocdoaren
Krakeend 2003 I
Wlde Eend 2003 ,l

Torenmlk') 2002 1

2003 ,|

Boornvalk') 2003 1

Fazant 2002 ,|

Meerkoet 2002 1

2003 2

Heooenmus 2003 1

Blauuöorst 2003 1

Bosrietzanoer 2003 1

Kleine Karekiet 2003 2

Grasmus 2001 2

2003 3

Fitis 2003 2

Zwarle Kraai ') 2001 1

2002 3

2003 6

Rietoors 2003 2

*) in hoogspanningsmast

omdat ze gemakkelijk andere ver-
ontreinigingen, zoals zware meta-
len en dioxines, absorbeert

De eerste vestiging van broedvo-
gels in de nieuw aangelegde bio-
toop op de afdeklaag binnen de

schermwand heb ik tot 2003

nauwkeurig b'rjgehouden. ln tabel

3 staan de aantallen.

De gehele reeks inventarisaties van

l6jaar (1988-2003) laat in de
periode 1998-2003 duidelijk de

gevolgen van de sanering zien.

Zoals te verwachten blijft er van

de zangvogelbevolking tijdens en

na de sanering binnen de scherm-
wand, die om het vuil is aange-
legd, niet veel over. Het broeden

van soorten die open ruderale

landschappen prefereren (Kleine

Plevier en Kievit) en soorten van

drassig grasland (Tureluur en

Grutto) zal van tudelijke aard zijn.
Soorten als Bruine Kiekendief en

Havik waren door de werkzaamhe-

a'
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den al voor de opening van het park verdwenen en gezien de versnippering van het gebied door
fiets- en wandelpaden lijkt terugkeer niet aannemelijk. Alle andere soorten zullen jaarlijks in
aantal toenemen als gevolg van de toenemende verstruiking in het parkdeel binnen de scherm-
wand. Voor rietzangvogels biedt de toekomst eveneens kans op herstel. Door de ligging van
lJburg voor de oever van het Diemerpark is de golfslag in het lJmeer getemd waardoor de riet-
kraag kans krijgt zich te ontwikkelen. ln 2003 was dit al te zien door meer teíritoria van Kleine
Karekiet en Rietgors.

Huidige situatie
Draadslachtoffers vind ik nog maar weinig. Het aantal hoogspanningsmasten ls drastisch ver-
minderd. De masten die er nog staan doen dienst als substituut voor de ontbrekende hoge
bomen. Vergelijkingen met vroeger z'rjn niet meer mogelijk, behalve dan op papier.

Het Diemerpark kruipt langzaam uit zijn schulp. Veel niet-broedende vogels zijn er te bewonde-
ren. Zo telde ik in 2003 veertien Bokjes in het kaal gemaakte vliegasriet. ln de wadi's waren,
eveneens in 2003, op een middag twaalf Witgatjes aanwezig waaívan enkele druk baltsend. Een

vrouwtje Tapuit presteerde het in 2003 om terÍitoriaal en zelfs alarmerend 2 weken aanwezig te
zijn op steeds dezelfde steenstort in het park, maar zij verdween op de dag dat de datumgren-
zen voor deze soort van kracht werden.

De delen van het park die gemaaid worden ten behoeve van het plantenbeheer hebben zangvo-
gels weinig broedgelegenheid te bieden. De Diemerzeed'rjk was voor de sanering een gebied met
een ongelooflijk r'rjke (avi)fauna. Daar is maar ten dele op ingespeeld bij het ontwerp van het
park. 0ngetw'rjfeld gaan de extensief beheerde stukken op korte termijn meer broedvogels her-
bergen dan het schamele rijtje doet vermoeden. Als troost voor al wat verloren ging biedt de
ARK-zone nu al ieder voorjaar schitterende vogelconcerten.

Tot slot
Zijn de Geene-records voor de eeuwigheid of kunnen ze na verloop van tijd door een nieuwe
generatie vogelaars verbeterd worden? ledereen kan er nu zelf weer broedvogelonderzoek doen:
het Diemerpark werd in maart 2004 officieus en in juni officieel geopend. Bovendien kan met
ingang van 2004 de vooroever tot brug '2037" op de punt van lmmetjeshorn bij het onder-
zoeksgebied gerekend worden. Dit is immers de compensatie voor het afgegraven vliegasriet. De

successie van de vegetatie kan de komende jaren voor spannende verrassingen zorgen.

Eind mei komt er een boek uit over de Diemerzeed'rjk met als titel: 'Diemerzeedijk zand eroveri
Het beschrljft zowel historische als natuurhistorische feiten van het gebied. Een aanrader voor
iedereen met belangstelling voor de Diemerzeedijk van vroeger en die van de toekomst.

Met donk oon Nirk Zijlmons, Mortin Melchers
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Andefh alf jaar vogels tellen bij de
Kinselda m1 een tuÉsenba Ia ns Frankvan Groen

B
egin november 2002 is mij gevraagd elke week de vogels te tellen die zich ophouden op de

Kinseldam en in de Kinselbaai. De gegevens worden door Projectbureau lJburg en het Planteam

Openbare ruimte, Groen en Stadsecologie van de Dienst Ruimtelijke 0rdening (v/h Bureau

Stadsecologie) gebruikt om de effecten van deze luwtedam op vogels te monitoÍen.

De Kinseldam, natuurcompensatie voor lJburg
De aanleg van lJburg, midden in de ecologische hoofdstructuur, heeft negatieve gevolgen voor de

natuur. 0m deze negatieve gevolgen enigvins te compenseren is besloten langs de Waterlandse

kust luw open water en verlandingsnatuur te ontwikkelen.

Oorspronkelijk was er sprake van een gebied van 220 ha, maar wegens kostenbesparende maatre-
gelen wordt het project uiteindelijk veel kleiner van omvang, ongeveer 50 ha. ln juni 2002 begint
de aanleg van een luwtedam, de Kinseldam genaamd. Het water tussen deze dam en de

Uitdammerdijk wordt in dit verslag de Kinselbaai genoemd. ln Figuur I wordt de ligging van de

Kinseldam bij de lJdoornpolder aangegeven.

Vrijwel direct had de dam al grote aantrekkingskracht op vogels. Zo zagik er zelf meteen al gÍote
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groepen Grote Mantelmeeuwen. 0p 25 juni 2@2 werd een Reuzenstern g€zien en gefotografeerd.
ln eerste instantie was de dam nog vrij smal maar in de loop van de zomer van2OO2 groelde hij uit
tot een lengte van 1,6 km met een lang breed zuidelijk deel en een korter smal noordelijk deel. ln
de daaropvolgende winter is aan de oostzijde een basalten kade aangelegd om de dam tegen golf-
slag te beschermen. ln het voorjaar van 2003 lag er dus een kale zandplaat van 1,6 km lengte te
wachten op pionierende broedvogels. En ze kwamen. De vestiging van een kolonieVisdieven werd
verwacht. Veel verrassender was de vestiging van 2 paar Dwergsterns. Eén jonge Dwergstern werd
met zekerheid grootgebracht.

Als gevolg van inklinking ontstonden al snel plassen op de dam. Deze inklinking was voorzien. 0m
die reden wordt de dam in de herfst van 2004 nogmaals opgehoogd met een laag zand. Het pio-
niermilieu waar sternt kluten en plevieren zo dol op zi)nzal daarom nog wel enkele jaren aanwe-
zig blijven.

De dam komt uiteindelijk in beheer van Staatsbosbeheer.

Figuur l. Ligging Kinseldom

Uídammer-

Kin*l

Kimdb8d
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Tobel 1. Moximum oontollen vogels persoort per moond

rÍmld k tbt rÍ aq ]fd iur ht iltí s d.l not èr
arildbIí81 s 7

I I 1 { I Í 7

1. KrEbbdzrsn I íÉ 7 I I

2. llilrbZwsr I

3- &ascGms 'til az ï íÍ ffi 8í .lÍ 360 t8É 3Í

1. Socffiis I
5. Kohms 1

6. B*dotrls 4l
7. Rdsam 1

8. BoÍqccÍd 1.: 3{ t J/ tÍ lÍ !Í 5 1
(

E

9. t{lqfis 1 1 1 íÍ ír 2 4
,1

í0. i0rynend
11. TaÍchcnd lí 7 É 1 f C

'12. KrltaGnd Í60( 1ï[ 5E! 171 C 3t 2t ï 76t 1Ul 35ff 1S
13. ToruraGÍrd C

14. tfldLf(Ër íl 4 6 ít 7

í5. i,lsnetie 1r íÍ I / 1 1

í6. Grdc Zaaóek 1

17. Krakeend 18! 21t 2l 21 3( 11i 140 4Í 8t

í8. $*rít zÍil í7Íf 3200 111 1 57t 600 't7tr 170[

19. Shbeerd 5 1! 6í 71 I
n. Ufdë E6nd 1i ft 11 1t 11 í: t0 t t! 57 31 3[

21 . Sapeend 't 7 t a 't2 1

n. Pustad a a 2 1
a

n. UfilcÍtdÍu 7i 42 1 7 7g{. 48!

24. Dodaars I I
É. Fuf 1Í 27 1A zÍ 11 12 17 5t 1? 1f tr
26. Aahchohí ,( 3É I 2; 4 18 12 í8 x
27. HaffGRGircÍ l't 1 1 1

n. Lspchar
E. frl.*EKiol(enleÍ
30. Havik 1

31 . Spenrrer

32. &Èerd 1

33. Slccftvdt í 1 1 't 1

U. tl\àlarral

35. t hteÍhqr 1

S. iíÈèrkod 51 Èl Í 2 í tr 3i DJ It A 2S

37. ffiEld(*er fr 7t t 17 1{ 1:
38. XLr, 4 Í t x ít Í

3S. Khinc Plevier I
t(]. Borilheknlevier I t t( C' 5' 1

11. Shandobvbr Í í
42. Gou(hhYicr 7t fra
43. Zfuerplcvi;r 3 í 1

44. Kiwt ffiÍ 450( 1 52ÍX 500

45- KàÍEtstreÍdbod 1
,1

a
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ÍIIarí ior íct rÍí aDt ]Id IUÍ hr il.u TEÍ dd not Èt
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De Kinseldam is goed te ovezien vanaf de Uitdammerdijk. Bij de tellingen maakte ik gebruik van een

Kowa telescoop met een 20x oculair.Geen overbodige luxe: met name op het zuidelijke deel wn de

dam zijn kleine vogels soms te veÍ weg om goed te zien.

ln Tabel I worden de maximaal getelde aantallen vogels peÍ soort per maand weergegeven. ïot en

met maaÍt 2004zijn de tellingen in de tabel verwerkt Alleen vogels die gebruik maakt€n van het ter
rein zijn geteld, dus geen overvliegende vogels.

Vóór novembtr 2002 maakte ik nog geen complete lijst van alle waaÍgenomen soorten vogels. lk

noteerde echter wel enkele interessante waarnemingen. Deze aanvullingen, betreffende door mij

waargenomen vogels van juli 2@2tlm oktober 2002, z'rjn ook in de tabel verwerkt (cursief gedrukt).

Het gaat hier met name om steltloperwaarnemingen.Ook waarnemingen van anderen zijn, voor
zover ze een aanvulling zijn, door mij in de tabel verwerkt (vet gedrukt). Deze waarnemingen zijn

voornamel'tjk aftomstig van AVN en uit De Giezwoluw. Mogelijk zijn enkele relevante waarnemingen

van anderen niet opgenomen.

Gedurende heel 2003 bleef de begroeiing van de Kinseldam spaarzaam. Enkele gele kruisbloemen en

composieten, meldel Harig wilgenroosje, tandzaad, Klein hoefblad, Moerasandijvie, lisdoddes en een

enkele Zonnebloem vormden de vegetatie. Tusxn de basaltblokken liepen enkele wilgentenen uit.

De betekenis van de Kinseldam en de Kinselbaai voor vogels
ln totaal zijn 87 soorten vogels vastgesteld in het gebied. Hieronder bevinden zich bijzondere soorten

als Reuzenstern, Witvleugelstern en Grauwe Franjepoot Soepgans en Soepeend zijn niet meegeteld.

Uit de verzamelde gegevens blijkt duidelijk dat zich in de wintermaanden grote aantallen eenden,

met name Kuifeenden en Smienten, ophouden in de Kinselbaai. Het aantal Krakeenden kan in die
periode oplopen tot boven de 200. Vaak verblijven de Krakeenden bij de noordpunt van de dam.

Vrijwel altijd zijn in de wintermaanden enkele Nonnetjes en Brilduikers aanwezig op de Kinselbaai.

De Kinseldam ligt op een gunstige plek op de tÍekroute langs de oostkust van Noord-Holland en is

bovendien een aantrekkelijk foerageergebied. Vooral in de nazomer wordt de Kinseldam daarom

Tobel 2. Aontol broedporen per soort in 2OO3

KIUUT 10qaaÍ.Op27 juni TbroodendeexomplaÍen en í0pulli (uit3 nesten).
Kleine Plevi€r 'l terÍitorium, steeds 1 of 2 ox. gezien

Bontb€lalovier 3 tonitoria. 6 ex. op 27 juni. Op 13 juli 1 broodend ex. en een paar mat 2 pulli.

SrandDlovier 2-3 territoÍia. Een waarnoming van 6 ex. op 27 juni \€lt buiten de SovoN-datumgrons r6n 15 iuni.

Visdief

op?l yil 213 a0u[9 rogels en 2 pulli. volgons d€ sovoN-methodlek is via een omrekoningsÍactor
vEn 1 ,5 het aantal paat dan213 ex. t 1,5 = 142. Aangezion de broedduur 2G23 dagon is, is er een
behoorlijke owrlap tussen bogin en uitkomen r6n nesten. Het precioze begin \6n broeden is niet
bekend maar uitgaande v€n de tellijsten kom iktoch op 16G170 paar Visdisv€n. Op 13 juli tslde ik
minimaal 43 pulli uit 26 broedsels. Na 27 iuni zoudon zich dan noo 20 tot 30 oaren oe\Estiod hebben.

Dl.€rgstern 2 broedsnde b€esten op 13 iuli. eerder op 3 iuli 4 ex.. door anderen ziin zelfs 5 ox. vraaroenomen

Wte KwilGtaart 'l terÍitorium (1 .iuwniel op 8 juni). Mogelijk zijn meer teÍïitoria op de dam aanwBzig geyÍsesl
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aangedaan door een variatie aan doortrekkende steltlopers. De meesten blijven maar kort. Grote

aantallen sterns rusten dan ook op de dam. Ook vogels die je eerder aan de Noordzeekust zou ver-
wachten zoals Steenloper en Drieteenstrandloper worden regelmatig op de Kinseldam gezien.

Zangvogels worden nog maar sporadisch vastgesteld op de dam. Dit zal veranderen wanneer de

vegetatie zich gaat ontwikkelen.

Broedvogels op de Kinseldam

De tellingen vanaf de Uitdammerdijk voÍmen geen volledige broedvogelinventarisatie volgens

S0VON-criteria. Voor goed zichtbare pioniers, waar we hier mee te maken hebben, zijn de telgege-
vens uit het voorjaar van 2003 echter wel bruikbaar. ln Tabel 2 staan de aantallen broedparen per

soort in 2003.

Enkele territoria van plevieren kunnen over het hoofd gezien zijn, omdat het zuidelijke deel van de

dam moeilijk is te overzien vanaf de dijk De hier genoemde aantallen moeten dan ook als minima
beschouwd worden.

Mogelijk hebben enkele eenden tussen de basaltblokken gebroed.

Rond de baai broeden maar weinig vogels. ln elk geval zijn 2 tenitoria van de Kleine Karekiet vast-
gesteld. Verder zal een enkele Fuut, Meerkoet, Wilde Eend en Kuifeend in het riet rond de baai heb-

ben gebroed. Een aantal vogels die in de baai en op de dam verbl'rjven, broeden in de omgeving,
zoals Grauwe Gans en Bergeend.

ln 2003 broedden nog geen meeuwen op de dam.Omdat Kokmeeuwen jarenlang op het proefei-
land bij lJburg hebben gebroed, lag het in de lijn der verwachting dat de Kokmeeuw op de

Kinseldam zou gaan broeden. En in 2004 is dat inderdaad het geval.

De Kinseldam als slaapplaats
Aangezien de Kinseldam een eiland is en dus relatief veilig, oefent de dam als slaapplaats een grote
aantrekkingskracht uit op vogels. Meestal bleef ik niet tellen tot het helemaal donker wa1 zodat de

hier genoemde aantallen in werkelijkheid hoger geweest kunnen zijn.

ln de winter van 2004 werden maximaal 420 Wulpen op de Kinseldam geteld. Ze sliepen op de

noordpunt van de dam. Het grootste deel van deze vogels kwam vaak pas in de schemering vanuit
Waterland aanvliegen.

Meeuwen maken gedurende het hele jaar in meer of mindere mate gebruik van de dam. Grote
Mantelmeeuwen zijn het gehele jaar op de dam aanwezig. Terwijl in de zomermaanden veel

Kokmeeuwen op de dam slapen, domineren de Zilvermeeuwen in de wintermaanden. Kokmeeuwen

slapen dan elders. ln de winter komen de meeste meeuwen vanuit Amsterdam aanvliegen.

Sterns gebruiken de dam in de nazomer als slaapplaats. Eénmaal werden bijna 3000 Zwarte Sterns
geteld. Het maximaal getelde aantal Visdieven bedraagt 1800.

Soms slapen Witte Kwikstaarten in het riet van de Kinselbaai. Ze verzamelen zich dan eerst op de

Kinseldam. Zo telde ik in maart 2004 maximaal 65 Witte Kwikken.

ln november 2@2 werd de dam in de namiddag bezocht door maximaal 77 Kauwen en maximaal

85 Zwarte Kraaien. Mogelijk sliepen deze vogels op de dam. 0f vlogen ze uiteindelijk toch naar het
bos in de lJdoornpolder waar wel vaker kraaien slapen? Later zijn geen grote groepen kraaiachtigen

op de Kinseldam meer gezien.

,
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Verstoring
De Kinseldam ligt vlakbij de Uitdammerdijk (zie Figuur 1). Bovendien ligt achter deze dijk een cam-
ping en is het zwemwater van het aangrenzende Kinselmeer vervuild, voornamelijk als gevolg van
het lozen van ongezuiverd rioolwater van de camping in het Kinselmeer. Tijdens warme zomerda-
gen kwam het regelmatig voor dat mensen naaÍ de dam toe zwommen, over de dam liepen en er
korter of langer verbleven. Verbodsbordjes die op de dam zijn geplaatst hielpen niet tegen dit
ongewenste bezoek. Het bezoek van recreanten leidde natuurlijk tot verstoring van de vogels. Het
broedsucces van de sterns is daardoor ongetwijfeld lager uitgekomen dan anders het geval was
geweest.

Van oktober tot diep in het voorjaar is de verstoring door mensen vrijwel nihil.
Het bliift natuurlijk wel van belang de verbodsbordjes te handhaven, afen toe te surveilleren, voor-
al op warme zomerdagen en via de camping voorlichting te geven aan recreanten. Dit lijkt me een
taak voor Staatsbosbeheer, de toekomstige beheerder van het gebied. Wellicht kan dit in samen-
werking met de Vogelwerkgroep Amsterdam.
De locatie van de camping is vanuit het gezichtspunt van de natuurminnende recreant natuurlijk
prachtig. Wie wil er nou niet vlak naast een aantrekkelijk vogelgebied annex visdievenkolonie zijn
vakantie doorbrengen?

Toekomstig beheer
Zoals al eerder vermeld wordt in de herfst van 2004 voor de laatste maal een laag zand opge-
bracht. Daarna kan de natuur zijn werk doen. Uiteindelijk zal bij nietsdoen de dam na verloop van
jaren dichtgroeien met riet en wilgen. De dam wordt dan een stuk minder aantrekkelijk voor recre-
anten maar ook voor pionierende strandvogels. Deze kwetsbare groep vogels is echter de moeite
van het behouden waard. Zeker in de regio Amsterdam en wijde omgeving zijn maar weinig tot
geen plaatsen waar deze vogelsoorten tot broeden komen.
Het is daarom aan te bevelen om op een substantieel deel van de dam in de toekomst de vegeta-
tiesuccessie telkens tegen te gaan om het noodzakelijke pioniermilieu voor strandvogels in stand te
houden. Vanwege de altijd dreigende verstoring door recreanten is het verstandig dit pioniermilieu
op het wat verder van de dijk afgelegen zuidelijk deel van de dam te realiseren.
ln elk geval zal er de komendejaren nog heel wat te genieten zijn aan vogels op en rond de
Kinseldam.

Fronk von Groen

Nicoloos de Roeverstroot 20
1093 KK Amsterdom

020-7762160
groen583@zonnet.nl

Literatuur

E. de Bruin, 20O2. Kinseldam: een nieuwe vooroever. De Gierzwaluw 40 (2):1j-12.

ti

I

t

De Gierzwaluw JAÀiGAtJc í2 NR 1 sEpItMBER zoot 26



Waa rnem i ngen ja n ua ri-a pri I 2004
Paul J. Marcus

)

f) mdat De Gierzwoluw dit jaar slechts driemaal woÍdt uitgebracht, worden per nummer telkens
\rf vier maanden in de waarnemingenrubriek behandeld.
ln de onderhavige periode werd het ly'erklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse
vogelnamen' uitgebracht. Het is geschreven door Klaas J. Eigenhuis en van fraaie tekeningen voor-
zien door Dirk J. Moerbeek. Uitgegeven door Dutch Birding fusociation, 2004. ln dit boek wordt de
vogelnaam krekiet gespeld als Karrekiet. Eigenhuis geeft hier een goed argument voor. Je zegt
immers niet Kaa-rekiet maar Kar-rekiet met de klemtoon op -kiet. ln deze rubriek wordt dus
Kanekiet gespeld, zoals het moet, nl. met dubbele rr. Verder stelt Klaas Eigenhuis de spelling Kieviet
voor. Je zegt immers Kieviet en niet Kievit! Dat voorstel neem ik hier over. Wen er maar vast aan.
Het boek kan ik van harte aanbevelen.

De winterperiode leverde ruim twintig overwinterende Slechtvalken op, slechts enkele Smellekens
en enkele aardige soorten als Ross'Gans, Roodkeelduiker en een Drieteenmeeuw. Het voorjaar werd
opgeluisterd door de waarneming van Zwarte Wouwen, Visarenden, Velduilen, Beflijsters en een
Hop. De Slechwalken van de Hemweg begonnen aan hun tweede broedseizoen.

waarnemingen mei t/m augustus 2004 inzenden tot uiterlijk 3o septembcr 2@4 naar:
hul J. Marcus, fu. Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam, Aanraad.Marcus@ 12move.nl.

Rosse Fluiteend 27-3 Osdorper Binnenpolder 2 ex (p0.
Knobbelzwaan 14-3 Waterland-0ost en Polder Katwoude 4ÍS ex. (M WvdW).
Kleine Zwaan Waterland: l-1 Belmermeer tS er (NZ). tg-l Waterland 89 ex. (M. 1g-2
Broekerweeren 50 ex. t.p., later naar Gouwzee (wvdw). 2o-2,22-2 Broekermeer I ex (EdB, NZ).
Zuidoostelijk deel regio: l8-1 t/m 30-l Bloemendalerpolder tot t93 oc t p., w.o. 6 juv. (tuG, wvdw).
l5-2 t/m 20-2 Bloemendalerpolder max. 195 ad. en max. 8 juv. (EdB, Cathy Wiersema).
spaarnwoude: l8-l ím 28-3 lnlaagpolder ten minste 2 ad. ex. t.p. van s-3 t/m g-3 werden er max.
5 adulte en 4 juveniele gezien (Lodewijk Blokland, EdB, RvD, pM, pI). Zuidelijk deel regio: 1-2, 17-2
Bovenkerkerpolder mar 94 ex. (Erik de Vries).

wilde Zwaan 24-1 Den uylstÍaat, Geuzenveld 2 ad. en 4 juv. N0 (tvD).2s-t gloemendalerpolder 8
erc (FvG), op 30-l 4 ex w.o. 1 juv. (wvdw). 27-2,29-2 polder Groot-Mijdrecht 3 ad. en 3 juv. rp.
(EdB, ws). 5-3 vm l1-3 lnlaagpolder tussen spaarndam, Ag en spaarndammerdijk 6 ex. t.p. (DTa,

PM, PT.

Zwarte Zwaan Waarnemingen van een of meer ex. in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder,
Bloemendalerpolder, Broekermeer - I p., Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder en schinkelbos - broed-
paar met 5 pulli - (vele waarnemers).

sneeuwgans l3-2 udoorn I ex. blauwe fase (EdB).7-3 Rijperdwarsweg I er witte fase (Nz).20-3
0pperwoud 1 ex. onv. blauwe fase t.p. (EdB); er is een discussie over het al dan niet hybride zijn
van deze vogel. l4-4 Ronde Hoep 3 ex. (Pï1. 27-4Diemerpark 1 er 0 (MvL).

Ross' Gans 1l-3 t/m 13-3 lJdoorn I ex. witte fase, ongeringd t.p. (RA (foto), h,€, §, WS). Dit zou
het eerste geval voor Amsterdam zijn. Nirk Zijlmans meldde echter een ex blauwe fase op 7-3 bij

De Gierzwaluw IAARGANGt2 NRt s!pTrMBtf, zoot 2l



kereboom. De blauwe vorm is extreem zeldzaam bij de Ross'Ganr
Keizergans t4 en 18-4 Ronde Hoep 2 ex. (Pl.
ïoendrarietgans ln Spaarnwoude (Dijkland-lnlaagpolder), Westpoort (Afrikahaven) en rond
Assendelft verbleef van begin januari tot 7 maart een groep van max ruim 300 ex., behorend tot
diverse vormen, soms in een of meer grote groepen, dan weer verspreid over diverse locaties (vele

waarnemers), waaronder enkele met kenmerken van de ssp. serrirostrr,3 (DTa, lvZKl. 14-j, 2l-2
Polder Groot-Mijdrecht resp.35 en 190 ex (WS).

Taigarietgans 15-1, 17-1 lnlaagpolder 1 ex. tp., met wit kolletje en grotendeels gele snavel (PM,

WS). 25-1 lnlaagpolder 6 ex. van de vorm fobolisLp. (PM). S-Z Bovenkerk I er (MvL).

Kleine Rietgans 17-1,25-1,1-2 successievelijk aan de Rijperweg en de Rijperdwarsweg,
Waterland-0ost aanv.4 ex. t.p., later 5 (EdB, RvD, RivD, PM, FV, NZ). 25-t Poppendammergouw 3

ex. (NZ). l+3 Katwoude 1 er (FV, WvdW).3i-3 Dijkeinde Waterland 2 ex t.p. (WvdW). s-3
lnlaagpolder I ex. t.p. (DTa op \ZK).
Grauwe Gans t-2 Ouderkerkerplas 370 ex. (tuG). 22-2 Polder Meerzicht Asd.Bos 144 ex. (fuG). 27-
2 Opperwoud I ex. met ring T-DX wit op blauw (EdB). l4-3 Waterland-Oost en Katwoude 1l86 ex.
(FV, WvdW). 3l-3 lJdoorn pulli (WvdW). t3-4 Diemerpolder S p. met 33 pullen (FvG).

lndisc'he Gans 'l-2 Ouderkerkerplas 1 er (tuG). t3-2 Botshol I ex (EdB). S-4 Ronde Hoep t ex. (ff).
Kolgans 18-1 tot na 14-3 WateÍland-Oost en Katwoude max. 8800 ex. (FV, WvdW, PT). 2O-l
Vrjfhoek 180 ex. Z (EdB). 25-1, 15-2 Lutkemeerpolder resp.39 en 25 ex. N (JvB). t3-2 Botsholsedijk
I oc met ringPT4 wit op zwart (EdBl.2+2,5-3,6-3 Polder Groot Mijdrecht/Botshol mar 2500 er
(WS, PT).4-4 lJdoorn a00 ex (tuG).

Grote Canadese Gans 13-2 Botshol 1 ex. (EdB).6-3 l-andsmeerderveld I ex. (NZ).7-4

Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 er (WS).

Brandgans 3-1 Halfweg 45 ex. NW (PT). 10-1 t/m 7-3 Houtrakkerhoek en lnlaagpolder 1 ex. t.p. in
gezelschap van Toendrarietganzen (RvD, PM). 18-1 t/m &4 Waterland-Oost en Katwoude max
4782ex. (M WvdW, WS, m. +4lJdoorn 150 ex. (h/G).

Rotgans 25-t lnlaagpolder 1 ex. t.p. (Joop van den Brink, PM). S-2 Rijperweg t ex. (MV). t5-2
Blijkmeer 1 ex. (NZ). l0-4 Kinseldam 2 ex. (tS).

Kaapse Casarca 4-3 Erasmusgracht 1 ex. (RA).

Bergeend 8-2 lJdoorn en Kinsel 75 ex. (FvG).4-4 lJdoorn a3 ex. (FvG).

Koo pse Coso rco, Erosm usg roc h í
4 moort 2OO4.

à
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Mandarijneend 29-4 ErasmusgÍacht 1 p. (RA).

Krooneend 30-l Klarenbeek 3 m., 4-4 2 m. (WS). 7-3 UNA-meer 3 ex., I v. (NZ). l2-3
Windrooskade 1 p. (Leontien Bus).3-4,30-4 Haven-Ballast resp. 1 p. en 3 m. (NZ).9-4, l0-4 De

Hoge Dijk 1 m. (EdB, AJ). 25-4 Werkeiland Vijfhoek I p. (NZ). 26-4 Boshol t0 m. (Dï).

Tafeleend 21-2 Gouwzee t200 ex (FvG).

Kuifeend 18-1 Kinselbaai 1800 er (tuG).

Topper 13-1, l4-3 Gouwzee resp.3 v. €t I m. (WS, EdB). 15-1 tln27-3 Barnegat max. 23 ex. (EdB,

A/G). 24-1 tJn21-2 Kinselbaai max 9 er (EdB, h/C, lrIV). t-Z Uitdammerdie 1 m. (EdB). 2t-2
Marken 4 ex (hrG). 6-3 Werkeiland Vrjfhoek 2 m. (F\G). 14-3 ten N van Uitdam 10 ex (FV, WvdW).

Nonnetje Veel meldingen uit Waterland, Asd.Noord, de Gouwzee, Usselmeer, VijÍhoek,

Spaarnwoude, Westpoort Ouderkerkerplas.Opmerkelijk hoog aantal van >40 foeragerende ex. in de

Houtrakkerbeemden, waarop Kokmeeuwen klepto-parasiteerden. April: 4-4 Kinseldam 1 v. (h6).
t0-4 A2 afslag Ouderkerk aan de Amstel (EdB). 30-4 Marken 1 v. (RvD).

Brilduiker 11-1 lJsselmeer De Munt 151 er (NZ). 2+1 íond Marken 380 ex. (tuG). 1-2 Vrjfhoek 121

ex (NZ). 21-2 Gouwzee 370 er (tuG).

Grote Zaagbek Gehele periode Westgaarde ma)c 4 m. en 7 v. (JvB, EdB, Pï). 1-1 t/m 7-3 Nieuwe

Gouw max. 2 er (NZ). 7-3 Gouwzee 1 ex. (NZ).3-1 Spaarnwouderyeen I ex.0 (fl). 2O-1 tln 1-2
Vijfhoek max.4 ex. (RB, EdB, NZ).20-1, l3-3 lJburg íesp. 1 m. & 1 p. (EdB, h/G). 20-t Nieuwe Meer

I p. t.p. (PM). 2+1 rcnd Marken 8 elc (h,G). 25-l Machineweg, Middelpolder onder Amstelveen 1

m. (RvD). 1-2,22-2 0uderkerkerplas ma& 1 p. (F\G, WS).21-2 Diemerpolder I ex. (NZ). t0-3
Krophollerstraat 1 m. N (PM). l3-3 Golfbaan Waterland 2 ex. (NZ). 27-3 Uitdam 1 er (NZ).

Middelste Zaagbek 4-1 Gouwzee t m. (EdB). 18-2 lJsselmeer Uitdam 1 m. (WvdW),21-2 Uitdam I
v. (h/G). 18-2 Kinselbaai 1 p.tp. (WvdW).

Rosse Stekelstaart 4-1 ím 14-3 Kinselmeer max.2 er (EdB, FV, WvdW, NZ).

Krakeend 24-1 tlm27-2Kinvcldam max 210 ex., op 27-4 2 p. (EdB, FvG).Vanaf 1-2 op de

Ouderkerkerplas mar 1@ ex (F/G,WS).

Smient l-2 Ouderkerkerplas 7000 ex. (h/G). 5-3, 11-3 Kinselbaai resp. 2700 en 3200 er (h6). 2z-+
Holendrechter- en Bullewíjkerpolder 15 ex. (hG).

Slobeend 3-3 Frankendael I p. (WvdW).

Pijlstaart 23-1,25-1 Houtrakkerbeemden-oost 2 m. en 1 v. t.p. (PM). 1-2 Kinsel 2 er (EdB, FvG).

15-2,21-2 Kinselbaai 1 m. (RB, h/G). 5-3 t/m 19-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder tot mar 6
m. en 3 v. (EdB, h/G, WS, PT). 5-3 tln 24-4lJdoorn max 68 ex., 16-4 1 p.,24-4 1 m. (EdB, FvG,

MV). 14-3 Barnegat 7 er (F/, WvdW).3-a De Kuil, Geuzenveld-Slotermeer I p. ftvD).
Zomertaling 13-3 Kinsel 1 p. (RvD, PM). l+3 Um 8-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder meestal

1 m., op 8-4 I p.(nn, WS).9-4,22-4 Broekermeer 1 p. (toG). l5-4lnlaagpolder t p. (PïJ.2*-+

lJdoorn 1 m. (tuG. WvdW).

Wintertaling 5-3 tln 24-4lJdoorn max. 225 er, op laatstgenoemde datum nog 90 ex. (hG).

Patrijs 20-2 lJpad, Schiphol-West 1 ex. (PM). 1+3 Nieuwe Gouw, Ransdorp 2 ex. (PM).

Roodkeelduiker 17-1 tln 1-2 PEN-centrale Diemen I ad. winterkleed tp. (Edial Dekker, EdB, WS, NZ).

Dodaars 10-4 De Hoge Dijk 2 ex. broedkleed (EdB).

Roodhalsfuut 4-l Gaasperplas I ex. (PhP)

Geoorde Fuut 13-3 Ouderkerkerplas 1 ex.,4-4 2 ex. (Jeroen Brandjel WS).

Aalscholver l3-2 Botshol 1 oc op nest (EdB).24-4 Kinseldam 000 ex (tuG).

Roerdomp Gehele periode tot max.3 ex. t.p. Houtrakkerbeemden-oost, laatste waarneming 6-3, 1

ex.(h/G, PM, RR, WS, Pï. 2-1 OveÍdiemerpolder 1 ex. t.p. (WvdW). 20-t UNA-meertje Vijfhoek I ex.
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Blouwe Reigen Flevopork, 2 1

moort 2OO4

opvliegend uit riet (EdB). 6-3 Noorder lJplas 1 ex. (NZ). 29-3 A10 Volendam 1 ex. (Al). 14-4 De

Kluut 1 ex even boven riet (PM).

Grote Zilverreiger 5-1 t/m 2l-3 Polder Groot-Mijdrecht max. 7 e)c t.p. (EdB, WS).

14-1 t/m '12-3 Ronde Hoep max 2 ex. (PhB W5, PT, MK). l2-3 Borhol 1 er (MK).30-3

Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex overvliegend (WvdW).

5-2 Kinsel t ex. (MV). 18-2 Peereboom 5 ex. N, en op 28-3 1 er hoog schroevend (WvdW). 22-2

Polder Oostzaan 1 ex., op 28-2 3 ex. (NZ). 9-3 tlm 23-4 Rijperdwarsweg/Rijperweg max. 2 ex.

(Claude Crommelin, WvdW, NZ). 14-3, 30-3 Varkensland I ft 3 er (M WvdW). 14-3 Binnengouw 1

ex. (M WvdW).24-3 Arken Ae, Zuiderwoude 1 ex. baltsend (WvdW).28-3 De Munt, Waterland-

Oost 1 ex. (WvdW, NZ). 9-4 Monnickendam I ex. (M.9-4 tussen Kinselmeer en Ransdorp 1 ex'

(FvG). 11-4 Marken 1 ex. (WvdW). 23-4 Poppendammergouw 2 elc tp. (WvdW).31-3 Mauritskade 8

ex. N0 (Kees Roselaar).

Blauwe Reiger 3-2 Bijlmerweide schaal van een uitgekomen ei onder nest gevonden door Gerrit

Zand vanVogelopvang De Toevlucht (telefonische mededeling). l2-2 Artis jong in nest (WvdW).

Kolonie Spaarnwouderveen op 31-3 12 nesten (PM, PI).

Purperreiger 24-4 lJsselmeer tussen Barnegat en Muiderberg 1 ex. 0-20, komend uit Waterland

(RAn WvdW). 27-4 Diemerpark 2 ex. W (MvL).

Ooievaar 5-1, 1&3 Polder Groot-Mijdrecht I ex. (WS). 5-1, 12-3 Middelpolder onder Amstelveen 1

ex. (Henk Bakkenes, MK). 11-t 0osterpark 1 ongeringd ex. naar Frankendael (EdB). 17-1

Zuiderwoude 1 ongeringd ex. W (FV, WvdW). 18-1 Amstelpark 1 ex. (RvD).30-1 t/m 10-3

Frankendael 'l-2 er op nest (EdB, FvG). 1+3 A10 t.h.v. Jan van Galenstraat I er naar 0 (PM). 27-3

Gaasperplas 1 ex. ongeringd (wvdw). 30-3 Varkensland 1 ongeringd oc (M. I -4 Artis 2 ex cirke-

lend boven nest (EdB). 20-4 De Kluut 2 ex. Z0 (PM).

Heilige lbis 28-3 Botsholse Dwarsweg 4 ex. (Martíjn de Vries). 5-4 t/m l4-4 omg. Botshol en

Ronde Hoep max. 4 oc (RvD, PÍ, WvdW).

Lepelaar 3-2 Buitenveldert 5 ex. overvliegend (Joop Andriese).4-2 Spaarnwouderplas 5 ex' t'p.

(PM). lt-2 Lievelden, Spaarnwoude I er (ff). 12-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB).

'13-2 lJdoorn 2 ex. (EdB, FvG). 14-2 iln 27-2 Polder Groot-Mijdrecht 3 ex (WSI l'l-2 Blijkmeer 1

ex. (NZ). 29-2 Bogholse Dwarsdijk I ex. foer. in sloot, BH Dwarsweg 1 ex. tp. (EdB)' 21-2 Rijperweg

2(NZI.21-2 Nieuwe Gouw 3 ex. (NZ). Nadien overal in de regio waargenomen'

a

=
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Zwarte Wouw l6-4 Krophollerstraat, Geuzenveld-Slotermeer I ex. in gÍote zigzagvlucht zuid-

waarts richting Sloterpark en boven Sloterplas t9.l0u. (PM). 26-4 fud.Bor Koenenkade th.v. Polder

Meerzicht 1 er uit Z naar N '18.55u. (RvD, PM). 0m 19.15u. werd dit ex. gezien boven Geuzenveld-

Slotermeer naar NW vliegend (Philipp Derks).

Bruine Kiekendief t2-2 Vijfhoek 1 m. (NZ). l5-3, 16-4 lJdoorn 1 ex/t m. (Kees Jonker, EdB). 22-3

Nieuwe Hemweg 1 ex. v.-kleed hoog rondvliegend in gezelschap van 2 Buizerds (PM). 28-3, 29-3

Boezemkanaal R'rjnland 1 v. (JvB, PM). 31-3 Kinselmeer 1 v. ad. N (WvdW). 6-4 Zuiderwoude 1 v.

(WS). l6-4 Kinsel 'l v. (EdB). Broedgevallen: Tichelput in de Groote lJpolder, De Kluut, Batterij

Halfirveg, Asd.Bos 0everland Nwe.Meer (RvD, Kees Jonker, MvL Tvl" PM, RR, WS, PÏ.
Blauwe Kiekendief +l t/m 3'l-3 Westpoortweg omg. Afrikahaven geregeld 1 v. en 1 m. juv. t.p. -
v. op 4-1 aangevallen door Slechtvalk - (Lodewijk Blokland, PM, RR, Hans Schuurman).26-1

Houtrak- en lnlaagpolder 1 v.jagend (PM).

Waterland en Landelijk Noord:4-1 0osterpoel t v. (EdB). 17-1,24-1 Barnegat 1 v. (WvdW, FvG).24-

I Poppendammergouw I v. (hG). 25-1 Uitdammerdie t v. (NZ). 13-2. 18-2lJdoorn I v. (FvG, MV).

30-3 Varkensland 1 v. (M.31-3 Kinseldam 1 ad. m. N (WvdW). 11-4 Rijperweg 1 m. (NZ).

fud.Bos: 14-1 Schinkelbos I ex (Dirk Kars). 30-3 Oeverland Nwe.Meer 1 v. invallend op slaapplaats

(RvD, PM). Amstelland: 3-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 m. ad. N (WvdW) en t v. (RA).

Havik 4-1 Kinseldam I ex. naar lJdoorn (EdB). l0-l Nwe.Brettenpad 1 ex. [tvD). 11-1,24-1

Ransdorp 1 ex. (hG). 15-1 Westgaarde, vanaf deze datum regelmatig 1 ex, op 28-2 baltsvlucht

(JvB).17-t Volgermeerpolder 1 v.ad.baltsend (WvdW). l8-1 T.Schreursweg I v.over(EdB).18-1

VÍC De Eendracht t m. over (EdB). 18-1 Vijfhoek 1 v. laag over (EdB).25-1 Weesp 1 ex. (hG).5-2

Spaarnwouderveen 'l v. (ff). l2-2 Nieuwendammerdijk I ex. (NZ). 13-2 Botshol I ex. kekkerend

(EdB). l4-2 Vijfhoek 2 v. en I m. (EdB). 22-2 Schinkelbos I ex. (toG). 22-2 Asd.Bos I ex (hG). 1-3

Boezemgemaal Rijnland Halfweg I ex. (ÍvD). 14-3 De BraakAmstelveen 1 v. (GvB).27-3 De Kluut 1

v. (PT). 2-4 Al0 aftlag Zeeburg I ex. oveÍ (EdB). 3-4 Sportpark Drieburg 1 p. baltsend (M.
Sperwer 18-2 Wiedijkpark I er roepend (JvB). a-s gehoord Westgaarde,22-3 baltsend paar (JvB).

Visarend 4-4 Marken I er (M. 12-4 Flevopark I ex. N (§). 23-4 Binnenbraak I er N0 (WvdW).

27-4 Krophollerstraat 1 ex ad. N-N0 19.55u. (PM). 29-4 Diemerpark 1 ex 0 (Wim van der Schot).

30-4 Vrjfhoek 1 ex (NZ).

Smelleken 15-1 ím 28-3 WestpooÍtweg ten W en N van Ruigoord I v. Lp.; op 18-3 I m. ad. t.p.

(PM, RR, ffi.z+-z lnlaagpolder 1 v. t.p. (PM).

Boomvalk 26-4 De Kluut 1 ex. foer. (PM).

Slechtvalk Gehele periode op de volgende plaatsen overwinteraars: Spaarnwoude, lnlaagpolder 1 v.

ad.; Schiphol-West, Vrjfhuizen 1 v. ad.; Afrikahaven 2 er m.v. ad. en 2 juv. m.v.; Buitenveldert ABN-

AMRO en omg. 1 p. ad.; Rembrandttoren en omg. I ex. ad.; lJburg 1 v. ad.; Waterland

Rijpe(dwars)weg I ex.; Ransdorp 1 er; Opperwoud I ex.; landsmeerderveld 1 er, 0sdorper polders 2

ex.; Bloemendalerpolder I v. ad.; Diemerzeedijk 1 ex; Ronde Hoep I e*; Polder Oostzaan 1 ex.;

Schiphol-0ost en Schinkelbos 1 er (GvB, JvB, EdB, RvD, Dirk Kars, PM, Dirk Moerbeek, Ro, RR, n, M
Cathy Wiersema, WvdW, NZ). Een ex. met prooi in kale boom Botshol op l3-2 (EdB): hierover was

enige discussie op AVN. Slechtvalken zitten echter wel degelijk in bomen als die voorhanden z'tjn.

Het broedpaar op de Centrale Hemweg Amsterdam begon in februari aan de bal§ op 25-2 een

copulatie (PM), op 13-4 fotografeerde 0nno Wildschut 4 eieren in de kast. i3-5 4 jongen geringd

door kter van Gene'rjgen van de Werkgroep SlechWalken Nederland. Het broedpaar kreeg onge-

wenst bezoek van een adult wijf op ll-4 (EdB), 12-4 en ook op 23-4, rond het uitkomen van de

eieren (PM). Steeds werd de indringster bij ontdekking door het tenitoriale wijf verjaagd. Elders in
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Nederland zijn door hardnekkige aanwezigheid van vreemde w. broedsels verloren gegaan.

Behalve het broedpaar werden in april nog de volgende waarnemingen gedaan: 4-4 Kinseldam I ex.
(FvG). 16-4 Binnenkadijk 1 m. N0 (WvdW). 21-4 laatste melding van de valk van Spaarnwoude (PÍ).

Waterral De hele winter werden enkele ex. gehoord in het Kleine Loopveld, Kalfieslaan, met op l2-
2 1, mog. 2 ex. (EdB, GvB). ln De Kluut steeds enkele gehoord/gezien, ook tenminste 1 broedterrito-
rium (JvB, PM, P0. ln d€ Brettenzone liet zich een er regelmatig horen in de omg. van WC De

Groote Braaken in omg.WCDe Bretten (TvD, PM, PI).3-t Houtrakkerbeemden t ex.(ffI
18-1 t/m '10-2 0sdorper Binnenpolder 1 ex. (JvB, EdB, RR).

20-1 Haven Ballast 1 ex. gehoord (EdB). 25-1 t/m 28-3 Vijfhoek tot >3 ex. (EdB, WS, MV).

23-1 Sloterpark, Het Ruige Riet 1 ex kiepend in rietkraag (PM). tS-2 in lJdoorn gehoord (RB).12-3

Botshol 1 ex. roepend (MK). 1+4 Hoge Dijk I er biggend (WS). tS-4Schinketbos I ex (RvD, pM).

Waterhoen 11-1 0osterpark 31 ex. (EdB).

Scholekter 18-1 lJburg 1 ex (RvD).28-1 dijk Kinselmeer 1 ex. (EdB). 5-2, 13-2 Holendrechter- en

Bullewijkerpolder max. rtO er (EdB, WS). 8-2, 13-2 Ouderkerkerplas max. 140 ex. (EdB). lt-3
Kinseldam 55 ex. (FvG). Broedgeval op dak Einsteinweg Geuzenveld-slotermeer, mislukt (Ruud Vlek).

Deze soort broedt in Westpoort, Sloterdijk en hier en daar in de Westelijke Tuinsteden al jaren op
daken. Een inventarisatie van deze populatie is gewenst.

Kluut l3-3 Kinselmeer 7 ex. (NZ). 14-3 t/m 27-4 Kinseldam max. 68 ex. (EdB, fV, W5, WvdW). 1a-3
t/m 16-4 Kinsel max. 69 ex. (EdB, FvG, PI, FV, WvdW).

17-3, 30-3 Houtrakkerbeemden-west mar 5 er (EdB, m. 31-3 Holendrechter- en Bullewlj-
kerpolder 7 ex {WS).25-4 lJburg 2 ex. (EdB).

Kleine Plevier l5-3 Vm 19-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max.5 ex. (EdB, WS).

25-3 Kinseldam 3 ex. (tuG). 27-3,28-3lJdoorn resp. I en 2 ex. (EdB, F/G).

25-3,2-4 lnlaagpolder 2 ad. t.p. (PM). tt-+ 26-4 Houtrakkerbeemden-oost max.2ex. (EdB, pT).26-

3, 9-4 Westpoortweg max. 3 ex. t p. (PM). 29-3 Noordzeeweg Praxis I ex. rondvliegend (PM). 13-4
Noordzeeweg Amerikahaven 1 ex. (PM). 20-4 De Kluut tenminste t ex. (PM). 7-4,21-4,29-4
Osdorper Binnenpolder 2 ex. (P0. l3-4 Diemerpolder 4 ex (FvG). t9-4 Hoge Dijk 3 ex. (WS).

Bontbekplevier 12-2 Kinseldam 1 ex. (WS), daarna t/m 28-4 max.5 ex. op deze locatie (RB, EdB, FvG,

Pf, MV NZ). 14-3 t/m 2-4 lJdoorn max 4 ex. (EdB). i-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 3 ex.
(FvG, WS). l6-3, 2-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 4 ex. (EdB, m.2S-4lJburg I ex. (EdB).

Strandplevier 1t-4 t/m 28-4 Kinseldam max. 5 ex. (EdB, FvG, Peter C. Meijer, HM, WS, PT, WvdW).
Goudplevier 15-2 Kinseldam 20 ex (RB). 21-2 Waterland omg. Uitdam ca. 600 ex. (FvG). t4-3
Rijperweg 2500 ex. (NZ). 27-3 Marken 5000 ex. (tuG). 24-4 Rijperdwarsweg 76 ex. (NZ).

Kieviet 13-2 Kinseldam a500 ex (FvG).

Drieteenstrandloper 12-3, 19-4 Kinseldam resp. 6 en 1 ex. (WS, tuG).
Kleine Strandloper 18-3, 24-3 Kinseldam t ex. (Joop lambert, WvdW).28-3 t/m 2-4 lJdoorn I ex.
(EdB, WS).

Bonte Strandloper 18-1 tlm27-4 Kinseldam max. 24 ex. (RB, EdB, h/G, WS). 24-1 tlm 19-4
lJdoorn max. 28 ex (EdB, h/G, MV). 5-4 Kinsel 6 ex. (WS). 21-2, 29-2 De Net Waterland resp. 4 en 6
ex. (hlG, NZ). 1+3 Binnengouw 1 ex. (FV, WvdW). 3-4 Aandammergouw 3 er (NZ). t-3,22-3
Osdorper Binnenpolder max 3 ex. (JvB). +-Z t/m 8-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 4 ex.
(EdB, HM, WS, M.
Kemphaan 10-t 0sdorper Binnenpolder, Ma Braunpad 1 ex. (RvD, PM). t2-3 t/m 9-4 Osdorper

Binnenpolder max.20 ex. [ÍvD, PT).

22-2 tln 27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 4O ex. (EdB, FvC, WS, P0.
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27-3,24-4 Marken max 70 ex (toG). 2-4 ím 19-4 lJdoorn max 50 er (EdB, h/G). 5-4, 15-4 Kinsel

mar 10 ex (EdB, WS). 16-4 Kinseldam 23 ex.Z (EdB). e-+ ZuiOerwoude 44 ex. (WS). 11-4

Aandammergouw 70 er (FV).

Bokje +t Fahrenheitsingel 1 ex (AJ). t8-1 De Hoge Dijk, Amstelland 1 er (WS). 21-2

Houtrakkerhoek 1 ex (Erik Wokke).6-3 lnlaagpolder I ex (RR).3-4Asd.Bos, Nwe.Meer 1 ex. (MK).

7-4 Diemerpark 1 er (MvL). '14-4 Hoge Dijk 1 ex. (WS).

Watersnip Gehele periode op Westgaarde mar 21 oc t.p. in vijver (JvB). t-t Noorderakerweg 23

ex. (RR).5-1 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 30 er (Henk Bakkenes). 18-l Lutkemeerpolder 4
ex. t.p. (EdB). 24-4 Osdorper Binnenpolder 2 ex [tvD).
Houtsnip 18-1 AMC-terrein 1 ex (WS).20-l Asd.BoS Excursiepad Oeverland Nwe.Meer 1 ex. NW
(PM).4-2 Pr.lrenestraat t dood ex (Frank Warendorfl. t+-3 Kalfeslaan 1 ex (GvB). t5-3 Reijnier

Vinkeleskade 1 ex. langsvliegend op een hoogte van vijf meteÍ dicht langs de huizenrij om 8.30u.

fivL). 29-3 Al0, Watergraafsmeer 'l e)( (AJ). 2-4 Krophollerstraat Slotermeer t ex W 8.40u. (PM).

Grutto 1-2 Holendrechter- en Bullew'rjkerpolder 2 er (hG). Nadien aldaar toenemend tot 2200 op
25-3, waaronder honderden lJslandse (EdB, h/G, Wt PT).

15-2,27-4 Kinseldam resp. 1 en 5 ex. (RB, EdB). ll-3, l4-3 lJdoorn ma)C 4OO ex. (EdB, FvG).0-f
Broekermeer 228 ex. (NZ). '14-3 Barnegat 150 er (EdB). '14-3 Rijperweg 34 er (EdB).

7 -3 tlm 22-3 Osdorper Binnenpolder van 1 3 toenemend tot 80 ex (JvB, PI).

lJslandse Grutto 6-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 430 o( tussen de gewone Grutto's (Dïa).

Rosse Grutto l2-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 er ad. broedkl. tp. tussen de lJslanders
(WvdW). 27-4 Kinseldam t er t.p. (EdB).

Regenwulp 25-3 Waterland 1 ex. overvliegend (h/G). l4-4 Kinseldam 2 t.p. (WvdW). 20-4 Von

Guerickestraat I gehoord (AJ). ZO-e Ringweg Hoeve Catharina 15 ex. N (RvD, PM).24-4 Diemerpark

I o( t.p. (Nl.Zt-t Kinseldam 2 ex. N (EdB).

Wulp 2-1 Ouderkerkerplas 180 ex (WS). l5-1 t/m l5-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max.

260 ex. (EdB, hG, WS, fl). 1-2 Barnegat 37 ex. (EdB). 1-2 kereboom 120 ex (EdB). 13-2 Um 11-3

Kinseldam max- 420 er (RB, EdB, h/G, PÍ). 20-2 Rijperweg 24 ex (EdB). 20-2,21-2 Uitdam mar
230 ex. (EdB, h/G).6-2 Kees Brijdeplantsoen 1 ex. gehoord N (RB). 7-3 Middelpolder onder
Amstelveen 133 ex. (hrG). Baltsende exemplaren Schiphol-0ost en Westpoortweg (PM, m.
Zwarte Ruiter 10-1 lnlaagpolder 1 er uit N neer (RvD, PM).21-3 Holendrechter- en

Bullewijkerpolder 1 er (HM, WS). t6-4 Kinsel I ex. (EdB). 19-4Lldoorn I er (FvG). 27-4,28-4
Kinseldam I er (EdB, PI).

Tureluur 4-2,5-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex (HM, WS). 5-3 Kinseldam 2 er (FvG).

Groenpootruiter 9-4 lnlaagpolder 1 ex. tp. (PM). 16-4 Kinsel 1 er (EdB). 19-a Zuiderwoude I ex.

(WS). 20-4 Schinkelbos 1ex. (ff). 24-4 HolendÍechter- en Bullewijkerpolder I ex. (WS). 24-4
Diemerpark 1 er (AJ).

Witgatje 5-1 Um 25-3 Houtrakpolder 1 ex. (PM). 26-4 Westpoortweg 3 er t.p. (PM). l5-1 lJpad,

Schiphol-West I ex. (PM).2-2 Schiphol 1 ex. (GvD, WvdW).21-1 Um 28-3 Lutkemeerpolder 1 ex.

(JvB). l5-4 0sdorper Binnenpolder a ex. (RR). 5-1 Um 16-3 Polder Groot-Mijdrecht max. 2 ex. (tuG,

WS). 1-2,2-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder mar 2 er (FvG, EdB).2-3 Ouderkerkerplas I ex.

(Ai). t-+ Overleeh Waterland 1 ex (M. 3-4 DiemerzeedUk 2 ex. (NZ). 13-4 Diemerpolder t ex. (tuG).

16-4 Kinseldam 1 er (EdB).

Bosruiter 25-4,27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. I en 8 ex. (h/G, HM). 29-4 0sdorper
Binnenpolder 1 ex. (P0.30-4 Kinsel 5 ex. (NZ).

Oerrcrloper Zeer vroege of late:4-1, 1-2 Diemerzeedijk I er (NZ). Gebruikelijker data: 25-4 lJburg
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1 ex. (EdB). 29-4 Osdorper Binnenpolder I ex. (PT).

Zwartkopmeeuw 11-3,7-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 1 ad. broedkl. en 2 ex. (ws,
Rvo). 17-3, 18-3 lnlaagpolder en omg. resp. 2 er ad. m.v. en 3 ex. ad. t.p. in grote groep gemengde
meeuwen, één van de vogels had een groene kleurring om de rechter tarsus: deze moet in
Antwerpen zijn geringd (PM). 27-3 Venserpolder 2 ex. ad. t.p. (WvdW).

3-4, 18-4 Arena resp. 1 en 3 ex. in kokmeeuwenkolonie (RÀ AJ), 9-4 2 ad. (WvdW).

19-4,27-4 Kinseldam resp. I ad. en 2 ex (hlG, EdB).

Dwergmeeuw 9-2 lnlaagpolder 'l ex. ad. foer. (PM). 10-4 lJburg I ex. ad. foer. (EdB). 23-a
lJsselmeer t.h.v. Kinselmeer 15 ad. t.p. (WvdW). 24-4 Kinseldam 1 ad. (RA).

Kokmeeuw 22-2 Nieuwe Meer 1500 ex. (FvG). 22-2 Amstelpark I ex. ad. winter met gele verfvlek-
ken op de borst en in de nek: met deze verfworden in Engeland meeuwen gemerkt (EdB).

Zilvermeeuw 1l-3 Kinseldam 750 ex. (FvG).

Kleine Mantelmeeuw 5-2 Barnegat 1 ex. (MV).

Geelpootmeeuw 17-1 Kinseldam 1 ad. t.p. (RvD, PM). 4-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1

ad. (WvdW, HM). 7-3 J.lsraëlskade I ad. (WS). i3-3 Plein ',10-'45 I ex. ad. t.p. in gezelschap van
Kleine Mantelmeeuwen (PM).

Pontische Meeuw l1-1 Kinseldam 1 ad. t.p. (fvc). 3-3, S-3 Amstelkanaal I ex. 2e kj. (WvdW). 19-a
Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. subad. (WvdW).

Drieteenmeeuw 10-2 westlandgracht hoek Heemstedestraat I oc ad. t.p. (RvD, pM). De meeuw was
in gezelschap van een groep Kokmeeuwen, vloog even en stond later aan de oever van sloter-
vaart/westlandgracht. Kleine meeuw, groter dan Kokmeeuw maar lager op de poten. vrij gedrongen
bouw, lange vleugels, brede kop, snavel vrij lang met ietwat gebogen culmen. Kop: wit gezicht/voor-
hoofd, grijs achterhoofd, nek, donkere iris, helder groengele snavel. Bovendelen grotendeels licht-
grijs. Witte staart. Vleugelpunt zuiver zwart. 0nderdelen wit. Poten zwart. Geen olie of andere ver-
vuiling in kleed zichtbaar. Gaaf kleed, geen verwondingen. Maakte slaperige indruk maar kon goed

vliegen. Waarneming volgde op een periode van harde westenwinden en een noordwesterstorm.
ln de checklist van 1995 geeft Ruud Vlek aan dat er op dat moment <30 waarnemingen van deze
soort in Amsterdam bekend waren. Sinds 1980 zijn er l2 waarnemingen bekend van lg ex., waar-
van 1'l betrekking hadden op 1 ex. en 1 op 7 ex. (3 ad. en 4juv. Amerikahaven op 2-2-1983 door
wvdw). lngaande 1980 zijn 3 dode ex. gevonden (alle in de jaren tachtig), 4 gewond of besmeurd
met olie; 1l op het oog gave ex. De waarneming heeft tot een polemiek geleid tussen Ruud Vlek en
Klaas Eigenhuis op AVN. Volgens Eigenhuis moeten de tientallen exemplaren die op een dag begin
jaren vijftig werden gezien door eén persoon bij schiphol wegens ongeloofwaardigheid worden
afgevoerd van de Amsterdamse lijst. Guus van Duin heeft een waarneming van deze soort in 1977
die op zijn naam staat, ingetrokken, omdat hij zich er niets van kan herinneren.Ook kan hij, net als
medewaarnemer RJeixeira, niets vinden in zijn dagboekaantekeningen.
Hoewel de Drieteenmeeuw geen CDNA-beoordeelsoort is, moet men bedenken dat deze een nogal
beperkte regelmatige verspreiding in Nederland heeft, namelijk de zee en de directe kustgebieden.
Bij uitzondering dwalen exemplaren af naar het binnenland. ln vrijwel alle gevallen hangt dat
samen met een sterke noordwestenwind in de dagen voorafgaand aan de waarneming. wanneer
de wind in de zuidhoek zit, worden de Drietenen juist weggeblazen van de Nederlandse kust en is
het zeer onwaarschijnlijk dat er binnenlandwaarnemingen volgen. Het is dan ook wenselijk om
waarnemingen van de Drieteenmeeuw in de regio Amsterdam kritisch te beschouwen. Waarnemers
dienen hun melding vergezeld te doen gaan van een goede beschrijving en/of foto. Dat geldt even-
zeer voor andere regio-rariteiten.
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Steenuil, Ronde Hoep,

12 opril 2OO4

Visdief 4-4 Marken 22 ex. (M. 6-+ Kinseldam 5 ex (WSI Nadien talrijk op de Kinseldam: broedkolonie.

Zeekoet 22-3 1 dood ex Minenahavenweg (Melcherl med. Ruud Vlek). Dit is het tiende geval voor
de regio. Ruud Vlek telt een exemplaar bij Buitenhuizen nog mee, maar dat is toch echt een paar

kilometer ten westen van de regiogrens.

Holenduif 15-1 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 78 ex. (EdB).

Alexanderparkiet 8-4Vondelpark 1 broedgewl ULK). 12-4WCTigeno, Eendrachtpolder I ex. (tuG).

Kockoek 7-4Paul Tak hoorde een mannetje lx roepen langs het Nieuwe Brettenpad. t9-4
Gaasperzoom 1 ex. (WS).

Steenuil 23-2 Polder Groot-Mijdrecht t ex (WS). l6-3 Bovenkerkerpolder 3 ex (MK). 14-4Waver 2
elc (PD.

Bosuil 15-2 Uiterwaardenstraat 1 er's nachts roepend (Hanna Hirsch). 16-3 Middelpolder onder
Amstelveen 1 ex (MK).

Ransuil 4-1, 18-1 Westgaarde 1 ex. (JvB, EdB). 3-t rln n-2 Flevopark mar 6 er (RB, EdB, fvc,
JtK). l8-1, 16-2 WC De Eendracht mar 5 elc (EdB, Pï.
Velduil 5-2 Blijkmeerpolder 1 ex. (MV). 5-2 Batterij Halfweg I er (RR). ln maaÍt moet er een gezien

zijn in de Lutkemeerpolder door Dennis de Heer van tuinbedr'rjf Van Tol aldaar (med. JvB). t3-4
Varkensland, Waterland 1 ex. (M. 16-4 Rijperweg omg. Zuiderwoude 1 ex (Frans Parmentier).22-4
Schiphol-oost I ex (WvdW). 26-4 Schiphot-Rijk 2 er t.p. (RvD, pM).

Gienwaluw 12-4 Amstel t.h.v. Stadsarchief 1 er ZW (WvdW). t9-4 De Kluut ca. t0 er foer. (PM).

lJ*ogel De hele winter I ex. Pbrk De Hoge DÍk (Fons Bongers). ,t-3 Kleine Loopveld, Buitenveldert
1 ex. (GvB). 14-2t/m 2-4 Vijfhoek 1 ex (RivD, WvdW, NZ). 22-2,25-3 Amstelpark 1 ex N0-hoek
(EdB). 14-3 llm22-3 VÍC De Groote Braak en De Kluut Half,rveg max. 2 ex (FvG, Pn. lS-3 Bretten
Westelijke Puinstort 1 ex. t.p. (PM). 17-3 Golfbaan Waterland I ex (NZ).2+3 Poppendammergouw
1 ex. (WvdW).27-3 prooioverdracht Ballastbos (NZ). 18-4 Noorder Begraafplaats I ex. (NZ).25-a,

28-4 Schellingwouderbrug 1 ex. (FvG).

Hop 17-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I ex. even t.p., verv. naar Abcoude (WvdW).

Groene Specht 3-1 t/m 13-4 regelmatig waargenomen in volkstuinen Eendrachtpolder (JvB, PT).

De waarnemingenvan 17-2 Ma Braunpad I ex. (RR) en 9-3 Sportpark Ookmeer I ex. (PT), slaan

wrsch. op dezelfde vogel(s). 18-1 Sloterpark I er (EdB, JLK).

E

z
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7-3,29-3 Westgaarde 1 ex. (JvB). 8-3 Um 11-4 Amstelpark 1 ex. (GvB, WvdW, TvLI Mogelijk dezelf-

de: 8-4 Kalfeslaan 1 ex (EdB). 17-3 t/m 12-4 WC De Groote Braak (PM, ff, NZ).

Veldleeuwerik l5-1 t/m 13-2 Holendrechter- en Bullew'rjkerpolder max. 50 ex. (EdB, FvG, WS). 22-3

zang Lutkemeer (JvB). Gehele periode talrijk Westpoortweg (PM).

Oevezwaluw 31-3 De Kluut 4 ex. N (PM). 6-4 Zuiderwoude 3 er (WS). 12-4 Haven Muiden 1 ex. 0
(EdB). 14-4 Ouderkerkerplas 14 er (PI). 20-4 Schinkelbos 2 er (ff).

Boerenzwaluw 30-3 Broek in Waterland 2 ex. (M. 2-4 Diemerzeedijk 1 ex. (MvL). 2-4

Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. N (EdB).

Huiszwaluw 12-4 Haven Muiden I ex. (EdB). 18-4 Ronde Hoep t ex. (fl).

Boompieper 20-4 lnlaagpolder bij Middenweg 1 ex roepend over (PM).

0everpieper 21-2 Kinseldam 1 er (toG). 28-3 lJsselmeerdUk bij Uitdam 'l ex (WvdW).

Waterpieper 3-1 De Nes, Waterland Zz ex (NZ). 10-l Rijperweg 18 ex. (NZ). 15-l Waterlandse

Zeedijk gehoord (EdB). l4-2 Rijperdwarsweg l2 ex. (NZ). 2l-2 Aandammergouw I ex. (NZ). 17-2,

14-3 Kinsel max. 10 ex. (WS, EdB). 11-3, 4-4 lJdoorn max.9 ex. (h6). 10-1 Veemkade 1 ex. (Edial

Dekker).3-1 t/m 8-3 lnlaagpolder/Houtrakpolder mar 2 ex. (EdB, PT, PM). 12-3 Westpoortweg 2 ex.

(PM). 18-1, l6-2 Osdorper Binnenpolder max.2ex (JvB, EdB, PT). 16-2 t/m 1-3 Lutkemeerpolder

mar 8 ex. (JvB, PI). 20-1 Vrjfhoek gehoord (EdB). l-2, 13-4 Diemerpolder resp.21 en 5 ex. (NZ,

FvG).21-2 0verdiemerpolder a3 ex. (NZ).9-2 t/m 6-3 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 18

ex (FvG, WS, PI). 10-4 Ouderkerkerplas gehoord (EdB). 14-3 Rottepolderplein 27 ex. (FvG). 13-4

Asd.Bos Excursiepad 5 ex naar slaapplaats (RvD, PM). 14-4 De Kluut 2 ex. rondvliegend,

Brettenpad, MCA 1 ex rondvliegend (PM).

Engelse Kwikstaeft2O-4 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (RR). 24-4 Rijperweg I ex (WvdW).

Gele Kwikstaart 2-4 lJdoorn 1 er over (EdB).3-4, l8-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp.

1 en 2 er (RA, tVS).9-4 Houtrakkerbeemden-oost I ex (RA). 11-4 De Kluut 2 ex. rondvliegend (PM).

16-4 Kinseldam 1 m. neer (EdB).

Grote Gele Kwikstaart 8-1 Amsteldijk 1 ex. over (EdB).9-1 Plein '40-'45 I ex. N (PM). 20-1 lJburg

1 ex. tp. (EdB). 11-2 Kabelweg omg. Gemeentewaterleidingbedrijf I ex N (PM). 11-2 t/m 18-3

Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 15-2 Westlandgracht 1 ex (WvdW). 22-2,6'3 Vliegenbos 1 ex. {NZ).

28-2 Broekzijdsepolder 1 er (WS).7-3 ABN-AMR0-qebouw Buitenveldert 1 ex. t.p. (RÀ RvD). 8-3

Schiphol-Centrum KLM Vrachtflat I ex over (RB). l3-3 Diemerzeedijk 1 ex (FvG). 13-3

Haarlemmerweg/Eendrachtpolder 1 er (tvD). 2l-3 Polder Groot-Mijdrecht 1 ex. (WS).

arote Gele Kwikstoort,

ABN-AMRo-gcbouw

Buitenveldert, 7 moort 2OO4
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J uve n ie le Zo ng I ijste4 rod msl o chtoffer
Moossl u issttoo t, 22 o pri I 2OO4

Witte Kwikstaart 2-'l 0sdorper Binnenpolder I ex. (RA). 20-1 lJburg 1 ex. t.p. íÉdB).2-2,29-2
Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 1 en 4 ex. (WS). t3-2 Botshol I ex. (EdB). 7-3
Overdiemerpolder 1 ex. (NZ). 25-3 Kinselbaai 65 ex. op slaapplaats (FvG). 26-3 Flevopark 2 ex. (EdB).

RouwkwikstaaÉ 7-2tlm 18-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder I m., op27-2en 1g-4 ook 1 v.
(EdB, GvD, FvG,AJ, WS, WvdW). t8-2, lO-4 Kinseldam resp. 1 m. en 3 ex. (MV LS).29-2, 17-3
lJburgresp.3ex.-2m.tv.-en4ex.(EdB,GvD).28-3D'rjkeinde,Waterlandtm.(WvdW).
Pestvogel 4-2 Hotel Arena 1 ex. even t.p. (lzaak Ouist).
Nachtegaal 14-4 Nieuwe Hemweg 7.tSu. zang (Eldert Groenewoud).
Blauwborst l6-3 De Hoge Dijk Amstelland 2 ex. zingend (ws). 27-3, 28-3, 3t-3 Nwe.Brettenpad 1

ex. (PI, PM). 28-3 overdiemerpolder I ex. (NZ). 28-3 Vijfhoek 3 ex. (NZ). 31-3 De Kluut I ex. zin-
gend (JvB). 3l-3 Noordzeeweg-Dortmuiden I m. zingend (pM).

Zwarte Roodstaart 10-t 0slofordweg 1 m. (NZ). 1-3 Bornhout Westpoort I m. en 2 v. [tvD). tg-3
westpoortweg 1 m. zingend in kale zandvlakte! (PM). 22-3 tlm mei Radarweg 2 m. zingend terrein
westveem en suez (RvD, PM, ws). 27-3 Australiëhavenweg I ex. (pT).3t-3 Durgerdammergouw l
ex. (ws). 3-4 overdiemerweg 'l v. (NZ). 15-4 Schiphol-0ost 1 v. (RvD, pM). 23-4, 25-4 Broekzijdse
Polder 1 ex. zingend (WS). 27-4 Cruquiusweg 1 p. (MvL).

Gekraagde Roodstaart 25-4 Westgaarde I ex. zingend (JvB).

hapje 20-4 Wijsentkade 1 ex (Dennis deVre). 25-4, 27-4 Diemerpark I m. (FvG, MvL).
Roodborsttapuit 13-3 Landsmeerderveld t m. (NZ).

Tapuit 1-4 varkensland, waterland I m. (M. '18-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (ws).
19-4 Middelpolder onder Amstelveen I ex. (ws). 22-4 schinkelbos 4 ex. (ws). 22-4 Broekermeer 2

ex. (FvG). 24-4 Australiëhaven I ex. [tvD). 24-4 Diemerpark 3 ex. (AJ). 25-4 lJburg 1 ex. (EdB). 26-4
westpoortweg Middenweg 1 m. zingend op zandhopen (pMI27-4spaarndammerdijk bij fietspad
naar Vinkebrug 1 m. op schuurtje (PM).

Beflijster 'l-4 Monnikenmeer wateÍland 2 ex. (M. 2-4 voorm. sporweldje pEN-centrale Diemen I
m. (WvdW).9-4 Broekermeer 1 m. (FvG). t7-4 lJdoorn 'l m. (AJ, Wendy Bach Kolling).27-4
Diemerpark I m. en 2 v. (MvL).

Kramsvogel 27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (FvG).

Zanglijster 16-l Nic. de Roeverstraat 1 ex. zingend (FvG).

=
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Koperwiek 18-3 Gaasperzoom 5 ex, ook zang (WS). 13-4 Asd.Bos, 0everland Nwe.Meer 9 ex. (RvD, PM).

Grote Lijster l4-2 Vijfhoek 3 ex. i.g.v. Kramsvogels ÍEdBl. 22-2 Bovenkerk I er (hlG). 22-2
Flevopark a ex. (MV). 12-3 Botshol 1 er in berk (MK). 14-3 Sloterdijk 1 ex. (toG). 25-3 zang
Amstelpark (EdB). 27-3 Vliegenbos 1 ex zingend (NZ).

Sprinkhaanzanger 20-4 Nwe.Brettenpad 1 ex. zingend (PM). 26-4 Brettenzone a ex. (PÍ).

Snor l3-4 De Kluut 1 ex. zingend (PM), op 2O-42ex. (RvD, PM). 19-4 lJdoorn 1 ex. (FvG).25-a

Diemerpark 1 ex. (toG).

Kleine Karrekiet 20-4 Hoge Dijk 1 ex. (WS). 23-4 Diemerpark 1 ex. (RB). 26-4 Brettenzone I ex.

(ff). Z0-+ Spaarnwouderveen I ex. (ff).
Rietzanger9-4 De Kluut 1 ex.zingend (PM). tt-+, 16-4 lJdoorn 1 er (EdB, HM).16-4 Flevopark 1

ex. (EdB).

Braamsluiper 15-4 parkeerplaats WC De Groote Braak 1l er (PM). 25-4 Polderweggebied 'l er
(FvG). 26-4 Spaarnwouderveen 1 ex. (fl).
Grasmus 16-4 Diemerpark I ex. (EdB).20-4 Nwe.Brettenpad 2 ex. zingend (PM).

ïuinfluiter 20-4 Landxhapspark De 0everlanden 1 er (ff). 20-4 oostkant Bosbaan 1 ex (PT).

Zwartkop 1'l-1 R.Bloemgartensingel I m. (RR). 12-1 Westgaarde 1 m. (JvB).25-1 Zuidel'rjke

Wandelweg 1 m. t.p. (RvD). 18-2 R.Bloemgartensingel I m. (RR).27-3 Westgaarde 1 ex. zingend
(JvB).31-3 De Kuil, Geuzenveld 1 ex. (PÍ).

Tjiftjaf l8-1 R.Bloemgartensingel I ex. (RR). 14-2 Vliegenbos 1 ex. zingend (NZ). 1a-2 Vijfhoek 1

ex. roepend (WS). 29-2, 1-3 G.van Lierstraat, De Aker 2 ex. in achtertuin, waarvan 1 zingend (JvB).

16-3 Nieuwe Hemweg 1 ex. zingend (PM). 16-3 Klarenbeek 1 ex. zingend (WS). 16-3 zingend ex.

Soembawastraat (DT). l6-4, 17-4 'l ex. met afwijkende zang Torenwijck, Osdorp (JLK e.v.a.).

Fitis 28-3 Diemerzeedijk 1 ex. zingend (NZ). et-f Gaasperzoom I ex. zingend (WS).31-3 1 ex. zin-
gend De Kluut (PM).

Vuurgoudhaantje 4-1,24-1 Flevopark I ex. en I m. (EdB, WvdW). +1 Flevoparkweg 1 ex. (EdB).

10-1 Brettenpad, Westelijke Puinstort I o( t.p. (RvD, PM). i8-1 Sloterpark 3 ex. (JvB, EdB).27-1,

10-2 Artis Uilenruïne 1 ex. (FvG). 1-2 Zorgvlied 1 ex (hG). 5-2 WC Kweeklust enkele ex. (MV). 11-2

t/m 28-3 Westgaarde max.2 ex.; op 18-3 en 28-3 zang (JvB).6-: Laplacestraat 1 ex. zingend
(GvD).

Baardmannetje De Kluut gehele periode tenminste 2 paar t.p., broedterritoria (RvD, PM, RR).25-1

Vijfhoek 1 ex (MV). 1-2 Ouderkerkerplas 2 ex. (FvG). 1-3 Bretten vooÍmalig MCA-terrein 4 ex. [tvD).
15-2,20-2,5-3 lJdoorn max. 2 ex (RB, RivD, FvG). 2-4 De Hoge Dijk 1 m. (EdB).

Staartmees 11-3 1 witkoppig ex. Artis (Jan Timmed. 13-3 Diemerzeedijk 1 witkoppig ex. (FvG).

Matkop 20-1 Vijfhoek I ex. (EdB), op 28-3 Et 31-3 resp. 2 en 3 ex. zingend (WS). 22-2 Amstelpark 1

ex. (EdB). 25-2 Oeverlanden Nwe.Meel noordkant 1 ex. (RR). 8-3 Nwe.Brettenpad 1 er t.p., zingend
(PM). '18-3 Gaasperzoom 2 er zingend (WS). 24-3 Klarenbeek 1 er zingend (WS). 1-4 WC De

Groote Braak 1 ex. zingend (PM).2-4Australiëhavenweg 1 ex. zingend (PM).

Zwarte Mees 4-1, 10-1 Westgaarde tenminste 1 ex. (JvB). 7-3 Beatrixpark 1 ex. zingend (RA).

Boomklever +1.24-1,26-3 Flevopark max.2 ex. (EdB, WvdW).7-1 Vondelpark 2 ex., 1 bij

Vondelbrug en 1 b'rj de Amstelveenseweg (JvB). 25-1,13-3 Vondelpark bij ingang Emmalaan ge-

hoord (RvD, PM). 10-1 Nwe.Oosterbegraafplaats 5 ex. (FvG). 20-1, 5-3 Artis mar 2 ex. (hlG, WvdW).

l-2 Zorgvlied 2 er (hG). 22-2tlm 11-4 Amstelpark max. 5 er: 2 p. en I ex (EdB, GvB, JvB, TvL).

16-3 tud.Bos, taatste Bos 'l ex. roepend (PM). 1-4 VtC ïuinwijck 1 ex. (JLK).

Roek 2-l AMC-terrein 18 ex. (WS). 15-l Ouderkerk aan de Amstel 8 er t.p. (EdB). l-2 Het Schouw

20 ex., op 20-2 15 ex. in de bomen bij de nesten (EdB). 2-2 hplacestraat 1 5 ex. overvliegend (GvD).

11-2 Kramatweg 18 ex. (DCI. 12-2 Ag afslag Ouderkerk 2 ex. (EdB). 13-2 Botshol 1 ex. N (EdB). 13-2



Durgerdammergouw 2 ex. (EdB). l9-2 Korte Muiderweg 2 ex (EdB). 27-2,5-3,6-3 Ronde Hoep

max. 26 er (W5, PT). 27-2 Ransdorp 7 ex (tuG). 28-2 Broekzijdsepolder 2 er (WS). 7-3 lntratuin
Watergraafsmeer 20 ex bij 10 nesten (FvG). 1+3 Broekermeer 6 ex (EdB).28-3 Sterrenstraat 2 ex
(Piet Vliestra). 25-4 Hoge Dijk 4 ex (WS). 30-4 Diemerzeedijk 5 er (NZ).

Bonte Kraai 2-1 Hullenbergweg Asd.-20 2 ex (PhP).

Huismus Gehele periode present Burg. Eliasstraat-Haarlemmerweg; Ètroleumhavenweg;
BoutensstÍaat; Snelleveldstraat (PM, WS). Tenitoria Sarphatistraat (4) en Mozartkade (1) [tvL).
Buitenveldert Noord-Hollandstraat >10 paar [tvL).
Ringmus Gehele periode in tuin Snelleveldstraat t.p., mar 20 oc (WS). 1-l R.Bloemgartensingel 20

er (RR). 4-l 0osterpoel Waterland 7 ex. (EdB). 10-1 Theemsweg 26 ex (ÍvD). 7-2 Keerkringpark 24

er (NZI 3-3, 28-3 Lutkemeerpolder mar 5 er (JvB).

Vink t2-2 Kalfieslaan zang (EdB).

Keep De hele winter ca. 150 ex. in gezelschap van ca. 30 Putters en 20 Groenlingen langs de spoor-

baan bij het park Hoge Dijk, Amstelland (Fons Bonge§. Gehele periode present op Kinderboerderij

't Brinkie, met op I 7-1 25 er (WS). Gehele periode present noordkant Ouderkerkerplal max 4 ex.

(WS).4-1,23-1 Flevopark 1 er (EdB, RB). l0-l t/m 1-3 Sportpark Spieringhorn mar 23 ex. [tvD).
10-1,1,t-2 Australiëhalrcnweg mar 7 er [vD). 10-1 t/m 7-3 WestgaaÍde max. 7 er (JvB). 25-1

Lutkemeerpolder I ex. (JvB). 25-t Anton fttershof 2 ex. (TvD). 10-1 Nwe.Oosterbegraafplaats 10 ex.

(tuG). te-Z BoEhol 12 ex. (EdB). 22-2tln 28-3 Vliegenbos max. 28 ex. lNZl.27-2
Durgerdammergouw 6 ex. (EdB). 29 t/m 3l -3 RMnkeleskade 5 oc Lp. [ÍvL). eO-S Koenenbos,

Asd.Bos 1 m. t.p. (RvD, PM). S-l Diemen 1 m. zingend (RA). 8-a Von Liebigpad 2 ex zingend (AJ). 9-
4 Middelpolder ondeÍ Amstelveen 6 ex (Hanna Hirsch). '12-4 Polderweggebied 10 ex (hG). 12-4
Groote lJpolder a ex. (NZ).

Sijs 3-1 Vliegenbos ll ex (NZ). 11-2 De Kuil, Geuzenveld ca.50 ex. rondvliegend (JvB). l2-3
Westgaarde S ex. (PÍ).

Mozambiquesijs 17-4 Kasterleepark, Sloten 1 ex. (RvO).

Kneu l5-l Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex (EdB). 18-1, 1-2 lJburg max. 15 oc (RvD, EdB).

barmsijs 1-3 Laplacestraat 'l er 0 (GvD). 6-3 VÍfhoek 1 er (FrG). 30-4 Diemerzeedijk 8 ex (MV).

Grote Barmsijs 20-l Vijfhoek 2 ex (WS). 17-3 De Hoge Dijk 2 er (AJ).

Goudvink 1-2 t/m 6-3 Vijfhoek max. 4 ex. (NZ, FvG, MV). 1-2 lJmeer-Ballast 1 ex. (NZ). 11-3

Cannenburg 1 ex. (GvB). 6-4 Westgaarde t ex. (ff).
Appelvink +1,23-1 Flevopark I ex. (EdB, RB, AJ). 28-3 Westgaarde 1 ex. t.p. (JvB).

Sneeuwgors lJburg 2 er (RvD).

Geelgon 6-3 Diemerpark 1 v. (toG).

Rietgors Diemerzeedijk 35 ex. (GvD).

ANDERE SOORTEN

Resedawitje 20-4 Diemerzeedijk 1 v. (lman Keuchenius).

Klein Koolwitje 31-3 Verlengde Ookmeerweg 1 er (JvB).

Citroenvlinder l7-3 Ookmeerweg I ex (RR). l8-3 Verlengde 0okmeerweg t.h.v. Westgaarde 1 er (JvB).

Dagpauwoog l7-3 Ringweg Zeelandia I ex. (PM).31-3 Westgaarde 2 ex (JvB). l5-4 Kinsel I ex (EdB).

Kleine Vos l7-3 Ringweg Zeelandia 2 ex. (PM). t7-3 Heemtuin Sloterpark 2 ex. (RR). l8-3 Osdorper

Binnenpolder 3 ex (JvB).

Bont Zandoogje 30-4 Vijfhoek 2 ex (NZ).
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Rese do w itj e, D ie me rzeed U lí
20optil 2Wt

Kleine Watenalamander 10-3 Laplactstraat enkele ex. (GvD).

Vroedmeesterpad 2-4 laplacestÍaat I ex. roepend (GvD).

Gewone Fad 6-4 Laplacestraat 2 ex (GvD).

Rugstreeppad 1 6-4 Westerpark 2 ex. ffheo de Nijs).

Roodwangsc{rildpad t7-3 Bijenpark Eendrachtpolder 2 er (RR).

Ruige Dwergvleermuis 17-3 Usselmeer Lh.v. Barnegat t ex. (WvdW).

Vos 3-3 Diemerpark 1 ex. (lman Keuchenius).30-3 Noordmeer t ex. (FV).4-4 Rioolwaterzuivering 1

ex. (NZ).

Haas l-3 Kalfeslaan t ex (EdB).

WoelratAmsterdamse Bos 1 ex (MvL).

Eekhoorn 1-2 Zorgvlied 1 er (tuG). Amstelpark: 22-2 1 eL (EdB), 7-3 I ex (JvB).

CORRECTIES VORIGE PEBIODE

Bergeend 12-12-03 Kinselbaai 4 ex (hÉ): deze zijn ten onrechte bij de Casarca's geplaatst.

Afkortingen

AJ

AV}I
DK

DTa

EdB

fuK
FV

F,G
GvB

GvD

HM
HS

Auke Jansen

Amsterdams VogelNet
Dirk Kars

Dirk Tanger
Ellen de Bruin
Frans de Kruif
Frank Msbeen

Frank ran Groen
Gert van Bladeren

Guus van Duin
HeÍb€rt Minter
Hans Schuurman

Jan Hendrik van Oers

Jip Louwe Kooijmans
Jan van Blanken

Joop van den Brink
Laurens Steijn
Mark Kuiper
Martijn Voorvelt
Merijn van Leeuwen

Nirk Zijlmans
Philipp Plenckers

hulJ. Marcus
hulTak

RA Ruud Altenburg
RB Rob Baars

RR Rutger Roscheid
RivD Ricardo van Dijk
RvD Bonald van Dijk
R\O RutgervanOuwerkerk
TvD Teun van Dijk
TvL Jheo van Lent
VOD VogeloverlegDiemen
\ZK VogelnetZ-Kennermerland
WS ttllill Schep

WvdW Willem van derWaal

JHvO

JLK

JvB

JvdB

LS

MK
MM

MvL
NZ

PhP

PM

PÍ
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0ntva ngen Literatu u r

Jan van Blanken

I fzult voortaan in deze rubriek geen inhoudsopgave/recensies meer aantreffen uit De Duinstog

L,lvan Vogelclub Katwijk. Het bestuur van Vogelclub Katwijk is namel'rjk van mening dat het
onderhouden van ruilabonnementen financieel niet meer is op te brengen. Jammer.

Ficedulo (Twentse Vogelwerkgroep), jg. 32, 2003 nr. 4

Themanummer over roofriogels en uilen in Twente.

ln ïwente zijn plm. 30 vogelaars in 20 gebieden actief bezig met roofvogelonderzoek. ln 2003

leverde het onderzoek de volgende aantallen broedvogels op: Buizerd 43, Wespendief 3, Havik ll,
Sperwer 10, Boomvalk 1 en ToÍenvalk 'll.

Een fraaie en aanbevelenswaardige uitgave.

Ficedulo [twentse Vogelwerkgroep), jg. 33, 2004 nr. 1

o Midwinterwatervogeltelling Twente 2004.
. Verslag Ringstation Overdinkel 2002.
r Terugmeldingen van Buizerd.

o De Ultravid-kijkers van Leica.

Ficedulo (Twentse Vogelwerkgroep), jS. 33, 2AO4 nr. 2

. Hoe verging het de Twentse lJsvogels en Grote Gele Kwikstaarten in het broedseizoen 2003?

. lJsvogel van 49 naar 29 territoria, Grote Gele van 5l naar 56.

De territoria bevinden zich voor het oveígrote deel langs de Twentse beken. De Dinkel en de

Diepenheimsche Molenbeek zijn samen goed voor g lJsvogel-territoria. Territoria van de Grote

Gelezijn vooral tevinden langs de Dinkel (ts) en de Oelerbeek (6).

o Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen in 2003.
o Kauw bouwt boomnesten.

r Verslag Vogelringstation Conings 2@3.
. Najaarstrek in ïwente 2003.

De Fitis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland), jg. 4O,2OO4 nr. 1

o 0ndersoorten van ïoendra- en Taigarietganzen bij fusendelft en Spaarnwoude.
o Zeetrektellingen in Bloemendaal aan Zee in 2003.
. Broedvogels van de Binnenliede.
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. Broedvogels en andere natuur van de Houtrakkerbeemden, 19gG-2003.

. Broedgeval van Casarca x Nijlgans te lJmuiden in 2003.

De Fitis (Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland), jg. 40,2OO4 m. 2
. Weidevogels in de graslandgebieden van Zuid-Kennemerland in 1995-2002.

De resultaten van 13 weidevogelsoorten worden vergeleken met de gegevens uit l9g2-lgg4
De huidige situatie stemt weinig hoopvol. Slechts voor Bergeend en Krakeend is de trend positief.

De dichtheden van Slobeend, Scholekster, Kievit, Watersnip en Grutto halveerden globaal geno-

men. Van Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart nam de dichtheid met meer dan 75ch af.

De Grouwe 6ons (Stictrting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland'), jg. 20, 2004 nr. i
. Eerste geval van Alk en Ross'Gans in Flevoland.

o Kuifaalscholvers in Flevoland.

r Strandlopers.

Karel Mauer gaat in dit artikel in op de herkenning van de verschillende soorten strandlopers.
. Ringverslag 2003 ringgroep De Grauwe Gans.

ln het Kromslootpark in 26 dagen vangst van 2685 vogels. Wat krenten uit de pap: Porseleinhoen (B),

Cetti's Zanger (1).

De Grouwe Gons (Sticnting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland'), jg. 20,2OO4 nr. 2
. Broedbiologie van de Buizerd in en rond Almere.

Ton Eggenhuizen vermoedt dat de voedselsituatie oorzaak is voor de afname van de broedpopulatie
rond Almere.

. En de winnaar is? Tuinwaarnemingen winter 2003-2004.

Steekproef onder 31 tuinen vnl. in Almere. Totaal 68 soorten met Koolmees, Huismus en Merel in top
3. Met een gemiddelde groepsgrootte van meer dan 8 exemplaren scoort de Huismus naar mijn

mening meer dan verwacht.

De Kleft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek), j9. 28, 2004 nr. 1

r Verslag H uiszwa I uweninventarisatie 2002 en 2003.

ln 2002 en 2003 179 rcsp.177 bezette nesten, dat is 1040 minder dan 2001.
o Ondersoorten van Toendra- en ïaigarietganzen bij fusendelft en Spaarnwoude.

Dit artikel verscheen ook in de Fitisjg.40, 2004 nr. 1.

. Ganzen een plaag, of toch niet?

Wie het weet mag het zeggen. Aan deze eindeloze discussie zal wel nooit een einde komen. Een ieder

heeft zo zijn belangen: wildbeheereenheden, landeigenaren, agrariërs, plezierjagers, de natuurlobby...

lk zal er vast wel een vergeten.

De (ieft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek), jS. 28, 2Cf,4 nr.2
o Verslag teldag Slechtvalken, 29 februari 2004.

Een telling in het Zaanse landschap leverde 12 SlechWalken op.
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De Kleine Alk pogelwerkgroep Alkmaar e.o.), jg. 21, 2003 nr. 4
. 2004: Het jaar van de Alkmaarse stadsvogels.

o Samenvatting: verslag Weidevogelbeschermingsgroep Alkmaar e.o.

o Resultaat steltlopertellingen in oktober en november 2003.

De Kleine Alk (Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.l, jg.22,2004 nr. 1

. Broedende meeuwen en sterns in ons werkgebied in 2003.

. Jaarverslag Steenuilenwerkgroep regio 8.

Resten van Mandarijneend (!) in steenuilenkast in Rottemerengebied.

De Korhoon (Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.), jg. 38, 2004 nr. 1

. lnventarisatie Bloemendaler en Gemeenschapspolder Oost 2002.

WGA-lid Ricardo van Dijk inventariseerde dit puur Hollandse veenweidegebied en kwam op 33

soorten, waaronder 5 paar Grutto's en 30 paar Kieviten, 1 op 6 dus. Dit artikel verscheen tevens

in de vorige Gierzwoluw.
o Broedplaatsen van huiszwaluwen in 2003.

ln 2003 1.165 paar. Een daling van 6%t.o.v.2002. De kolonies Muiden/Muiderberg en Eemnes,

waar 48% van de Gooise populatie broedt, zijn de voornaamste bolwerken.
. De broedvogelpopulatie van de oeverzwaluw in het Gooi en omgeving in 2003.

Totaal 589 nesten, waaryan niet minder dan222in de NaaÍdermeent.Ookde locatie Raboes in Eemnes

deed het prima. Daar steeg het aantal nesten van 61 naar 121. Door het deels instorten van de kolonie

Muiderberg was daar sprake van een forse afname van het aantal nesten, nl. van 1'15 naar 27. De loca-

ties Naardermeent en Raboes z'rjn samen goed voor bijna 60Qb van de totale Gooise populatie.

De Korhoon (Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.), jg. 38, 2004 nr.2
r Kalander.

Een kort artikeltje over de wetenschappelijke naam van de Grauwe Gors Miliorio colondro.

o Aarsvoeten.

Wetenswaardigheden over de Fuut.

De Korhoon (Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.), jg.38,2004 nr.3
. Vogelen op Lesbos.

r Futen van heinde en verre en van vlakbij.
o Turkse Tortels in 2003.

De KruisbekNogelwacht Utrecht), jg. 47,2í:Í:,4 nr. 1

Themanummer gewijd aan de Utrechtse Heuvelrug.

De Kru isbek $logelwacht Utrecht), jg. 47, 2004 nr. 2

e Natuurbescherming op de Utrechtse Heuvelrug.
o Weidevogelbescherming in het Kromme Rijngebied in 2003.0p ca 1500 ha 1268 legsels. Meer dan

de helft gaat verloren door predatie. Kraaien hebben hier een belangrijk aandeel in.
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o Halsbandkauwen langs de Lek.

Over het voorkomen van Noordse en Russische Kauwen in Utrecht.

De Kruisbek Nogelwacht Utrecht), jg. 47,2@4 N.3
. Broedvogels van de Leusderheide,l930-2002.

NachEwaluw 11 territoria in 2003.

o Zomeravondtrek over Kamerik.

Meerkoet (Natuurvereniging Wierhaven), 2004 nr. 1

. Huiszwaluwinventarisatie 2003 "Wierhaven' gebied.

. Verslag slaaptrektellingen van de Zwarte Stern 2003.

De aantallen zijn sinds 1998 gemiddeld bijna gehalveerd to.v. de periode 1989-1997. ln 2003

bleef het maximum aantal getelde sterns op 10.110 steken. De laagste stand sinds .l989.

Meerkoef (Natuurvereniging Wierhaven), 2Cf,'4 nr. 2

r Jaarverslag ringonderzoek De Voorboezem en bij gemaal Leemans 2003.

Vangst van 5687 vogels verdeeld over 68 soorten, 3757 werden er geringd.

De MourikNogelwerkgroep R'rjk van Nijmegen e.o.), 2004 nr. I
r Roodborsttapuit en Geelgors als broedvogel rond Groesbeek (1975-2002).

rVeranderingen in de kolonievorming van Roeken in het werkgebied in de periode 1990-2003.
o Taiga- en toendrarietganzen rondom N'rjmegen.

De Skor (Vogelwerkgroep Texel), j9. 23,2@4 nr. 1

e Teloorgang van de Grauwe Kiekendief.

r Nieuwe sooÍt, Woestijntapuit Eierlandse duinen, 9 november 2003.
. Meer doortrekkende Sneeuwgorzen in 2003?
. De wadvogeltelling van 13 september 2003.
. Weidevogelbescherming op Texel in 2003.
o Korverskooi nr. 42. Resultaten van de broedvogelinventarisatie in 2@3.

302 broedgevallen verdeeld over 49 soorten (2002i 323 broedgevallen en 55 soorten).

Verondersteld wordt dat de afname mogelijk verband houdt met de aanwezigheid van Buizerd en

Havik. Uit eigen onderzoek op Westgaarde, waar de Havik sinds 2003 broedt, kan ik melden dat,

afgezien van Houtduií geen substantiële afname van het aantal territoria heeft plaatsgevonden.

Van de Houtduif telde ik in2Cf,2 12 broedparen. ln 2003 waren dat er 9 en dit jaar slechts 5. De

halvering van het aantal Houtduiven wijt ik vooralsnog aan de Havik, omdat de Houtduif het

hoofdbestanddeel vormt van het voedsel van de Havik.

De S/<or (Vogelwerkgroep Texel), jS. 23, 2@4 m. 2
. Banc dArguin, Mauretanië december 2003.
o Het bankroet van de Nederlandse natuurbescherming?

o Korverskooi nr.43 Ringvangsten in 2003.
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De Skor(Vogelwerkgroep Texet), ), jg. 23, 2004 nr. 3
. Nieuwe soort: Kuhls Pijlstormvogel, Westerslag, I oktober 2003.
. Korverskooi nr. 44. ïerugmeldingen.

0.a. Zilvermeeuw, geringd op Texel t217/2003, ring afgelezen Rembrandtpark Amsterdam 2111126x13.
. Drie winterse wadvogeltellingen: het seizoen 2003-2004.

SOVOAI Nieuwsbrief district 1 en 8 Noord-Holland, maart 2004
e Landelijk Soortenproject Broedvogels in 2003.

Voor zover het gaat om in de regio van de WVGA vastgestelde soorten:
Kwak22 paar in Artis.

0oievaar 1 paar WatergraaBmeer/Frankendael.

Krooneend I paar Vijfhoek

Smient 1 paar Waterland.

Slechtvalk 1 paar Nieuwe Hemweg.

Porseleinhoen 1 paar Waterland-Oost.

Bontbekplevier 4 paar in de regio.

Zwartkopmeeuw minimaal 3 paar Amsterdam-ZuidoosL

Dwergstern 2 paar bij lJburg.

lJsvogel 2 paar Westelijk Havengebied, I paar Amstelveen, I paar Diemen.

Oeverzwaluw: van de kolonies in de Lutkemeerpolder en Ruigoord worden in totaal 74 paar
genoemd. Ongetwijfeld wordt bedoeld het aantal nesten. ln de Lutkemeer telde ik zelf maximaal
58 nesten, terwijl het aantal rondvliegende vogels nauwelijks boven de twintig uitkwam.
Rekening houdend met een omrekeningsfactor van l,s (s0V0N-methodiek) zullen er in de
Lutkemeer zo'n 15 paar hebben gebroed. Er van uitgaand dat de l5 nesten bij Ruigoord 1009b

bezet waren, kom ik maximaal op 30 broedparen. Het lijkt me dus van belang om in de verslagge-
ving voortaan duidelijk aan te geven of het vermelde aantal betrekking heeft op nesten of op
broedparen, en of het om bezette nesten gaat.

Rouwkwikstaart x Witte Kwiksta art 2 paa1 waarvan 1 op Schiphol.
Grote Karekiet 1 er Amsterdam-Noord (ongepaard mannetje).

Roek: kolonies in Waterland-Oost (aantal nesten gehalveerd t.o.v.2002) en Amsterdam-Noord. De

laatste kolonie herbergde lg nesten.

S0V0ÀlNieuws jg. 17,2004 nr. l
o Beflijsters in Nederland: gejaagd door de wind.

Beflijsters worden vooral in voorjaar gezien met een piek in 2e helft april en begin mei. Vooral op
dagen met veel wind uit oost tot zuid lopen de aantallen op.

. Kolonievogels in 2003: een jaar van uiteÍsten.

Ïen opzichte van 2002 Aalscholver als enige in de plul Blauwe Reiger en Purperreiger geringe afna-
me 7íh resp.99o, aantal paren Lepelaar terug van l586 naar 13,l4.

o Midwintertelling januari 2003: Europese verschuivingen door klimaaweranderingen?
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50V0tV Nieuws jg. 17,2W4 N.2
. Brjeneters in Nederland: toegenomen kleurenpracht.

Sinds dejaren tachtig neemt het aantal waarnemingen toe. Bijeneters worden vooral in de kuststreek

gezien (Breskens) tussen eind april en half oktober. Met name wind uit zuid tot zuidoost leidt tot

tweemaal zo veel waarnemingen. Uit de jaren zestig zijn enkele broedgevallen bekend. Broedgevallen

of pogingen daartoe waren er wederom in 2001 en 2002.

o Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2004.

163 slaapplaatsen met in totaal 25.745 Aalscholvers. Kerngebied vormt het lJsselmeer met de

Veluwerandmeren, waar zich 4096 van de vogels ophoudt.

. Hoempende Roerdompen in 2003.

274 territoria verdeeld over 77 gebieden. Ruim zt09o van de populatie broedt in de

Oostvaardersplassen (+9J, De Wieden (s3) en de Zaanstreek (32).

Uit analyse van gegevens van 58 tenitoria uit 23 gebieden is gebleken dat de kans om een Roerdomp

aan te treffen sterk afhangt van de inventarisatieperiode, het gebied en het territorium zelf. ln de

periode 1 april - I 5 mei is de trefkans rt04o, na 1 5 mei 250ó. Sterk geisoleerde teÍritoria hebben een

lagere trefkans. Zelfs bij een intensieve inventarisatie kan het aantal maximaal 209b worden onder-

schat, terwijl dat bij extensievere inventarisaties kan oplopen tot rmryo.

. Ho€veel'steltjes'in het binnenland in najaar 2003?

o Weidevogels: wat moeten we er mee?

o Een fractie meer Huiszwaluwen in 2003.

. Kustbroedvogels langs de Waddenkust in de knel?

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helder), j g. 22, 2@4 nr. 116

De Steenloper (Vogelwerkgroep Den Helded, jg. 22, 2@4 nr. 117

o Mager jaaÍ met Zwartkopmeeuwen voor de kust b'rj Huisduinen in 2003.

o Ringaflezen, een verslaving, deel 13.

De Strondloper (Vereniging voor Natuur - en Vogelbescherming Noordwijk), jg. 36, 2004 nr. 1

r Broedvogelinventarisatie AWD 2003. lnventarisatieverslag van 5 kerngebieden met een totale gÍoot-

te van 215 ha. Deze gebieden worden sinds 1985 geïnventariseerd.

r Broedvogels van De Blink in 2003.

o Broedvogels van de bossen in het langeveld in 2003.

. Broedvogelonderzoek bijzondere soorten in 2003.

De Strondloper(Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk), j9. 36, 2004 nr. 2

De Tringioon fÍringa Vogelwerkgroep Schagen e.o.), jg. 22, 2004 nr. I

. Vroeg of laat (3): ln de winter broedende futen.

o Eerste waarnemingen zomergasten 2003.

. Verslag weidevogelbescherming Alkmaar e.o. 2003.
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o Kerkuilen rondom Schagen; nieuwsbrief nr. 
.l5, 

december 2003.
o Blauwe Kiekendieven in het Zwanenwater e.o. in 2003.

De Tringiaon (Íringa Vogelwerkgroep Schagen e.o.), jg. 27, 2Cf,,4 nr_2

' vroeg of laat (4): Boomklever, toekomstige broedvogel tussen ktten en callantsoog?
o Huiszwaluwonderzoek 2003.

188 nesten, een stijging van 209b ten opzichte van 2002.

De Tringioon fÍringa Vogelwerkgroep Schagen e.o.), jg.27,2004 nr. 3
o Ver-binnenlandse waarnemingen van Drieteenmeeuwen ter discussie.

Een kort vervolg over de discussie die onder meer op het AVN plaatsvond n.a.v. het feit dat een aantal
gerenommeerde vogelaars twijfelt aan de juistheid van binnenland-waarnemingen van

Drieteenmeeuwen en met name die uit de jaren vijftig in en rond Amsterdam .

r Verslag broedvogels van het Zwanenwater 2003.

0pvallend is de desastreuze achteruitgang van de Nachtegaal (10 paar tegen s3 in 19g7) en de

opmars van de Blauwborst (13 paar tegen 6 in 1 997).

Fred Kalsbeek, een van de inventarisanten, ontdekte i.s.m. zeetrekteller Fred Geldermalsen dat de

Blauwe Kiekendieven, die in het broedseizoen in het Zwanenwater werden gezien (vnl. mannetjes),

aftomstig zijn van de broedpopulatie op ïexel. Deze vogels verlaten ïexel zonder prooí en keren met
prooi terug.

V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jg. 20, 2003 nr. 4
o Tuintelling van de Giezwaluw in 2003.
. De laatste Gierzwaluwen van 2003.
. Fenologie 2@3: vrij vroeg over de hele breedte.

0everzwaluw l1 -03 vroegste datum ooit, vergelijk Amsterdam 25-03-2003 idem.
. VooÍtgang Klapeksterproject Zuidoost-Veluwe, januari 2004.
o Steltloper en eendentelling in de Velperwaarden in 2003.

V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jg. 21, 2@4 nr. 1

r Nestentelling van de Gierzwaluw in 2003.
o De bescherming en voorlichting van de Gierzwaluw in 2003.
.Ooievaars en nestplaatsen rond Arnhem.
r Resultaten Klapekstertellingen 2003.
r Tijdens het weekend van 22-23 november werden op de Zuidoost-Veluwe l7 Klapeksters

geteld.

. Tien jaar tuinlijst-vogelen te Doesburg.

V/erk (Vogelwerkgroep Arnhem e.o.), jg. 21, 2@4 nr. 2

o Broedvogelinventarisaties Gelderse Poort in 2003.

Slobeend en Zomertaling in de min conform landelijke trend, Roerdomp < s paar, in 1g90 nog
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rond de 30, weidevogels ook hieÍ achteruit, zelft Kievit, maar Watersnip van 2 naaí 8 territoria.
o Trektellingen op Ons Genoegen, najau 2003.

Het Vogeljoor;jg. 51, 2003 nr. G

. Geografische variatie bij ganzen deel 4: De 0ost-siberische Taigagans of Middendorffs Gans

. De bastaards van Ameland.

Over hybride van Bonte en Zwarte Kraai.

r Het broedseizoen 2002 van de Purperreiger in Nederland.

Met 495 paar zit deze reigersoort behoorlijk in de lift. ln 1999 ging het om 395 paar.

Het hoogste aantal paren (316) is te vinden in Zuid-Holland en met name in het plassengebied

Nieuwkoop en Ameide.

Het Vogeljoori jg. s2,2oo4 il. 1

o Vale Gieren versus Ooievaars.

Twee Vale Gieren richtten in mei/juni 2003 in het noorden van het land een slachting aan onder
ooievaars van het ooievaarsstation De Lokkerij. 28 jongen vonden de dood.

o Najaarstrek Purpeneigers over Ridderkerk.

Een uniek fenomeen: najaarstrek van de Purperreiger. ln de periode van 26 augustus t/m 24 sep-

tember 2002 werden tussen 18:00 en 20:30 uur 478 reigeÍs geteld met maximaal lo2 op I sep-

tember. De reigers vlogen overwegend zuidwest.
r De Oost-Siberische Toendrarietgans.
o Behalve over de herkenning van de verschillende ondersoorten/vormen in het veld, besteedt Leo

van den Bergh, auteur van dit artikel, aandacht aan de verspreiding over de toendrazones in
Europa en Azië en het voorkomen in Nederland.

. Lesbos: vogelrijk eiland in de Egeische Zee.

Het Vogeljoor j9.52,2Cf,4 nr.2
o De lotgevallen van een aantal Zeeuwse kievitslegsels.
r Gierzwaluw: vogel van het jaar 2003 in Duitsland.

ln dit artikeltje staat o.a. te lezen dat David Lack, de bekende gierzwaluwonderzoeker en auteur
van het standaardwerk'swifu in a tower' heeft vastgesteld dat het mannetje Gierzwaluw iets

lagere tonen produceert dan het vrouwtje, waardoor het mogelijk wordt sekse te onderscheiden.

Het Vogeljoonjg. 52, 2oo4 nr. 3

. 0ver Houtsnippen op Schiermonnikoog.
o Raamslachtoffers: onzichtbare barrières voor vogels (deel l).
. Verstoring van vogels door vliegtuigen: vechten tegen de bierkaai?
o Herkent een Europese Waterral een Íoep van de Japanse ral?

Vogelnieuws I'logelbescherming Nederland), jg. 17, 2@4 N. 2
Themanummer over de Schelde, het belangrijkste getijdengebied van Noordwest-Europa. Volgend
jaar beslist de politiek over een eventuele verdieping van de rivier. Dit i.v.m. het steeds groter wor-
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den van de xhepen die dan onafhankelijk van het getij naar de haven van Antwerpen geloodst

kunnen worden.

Het hele ecosysteem dreigt hierdoor teloor te gaan.

Nederlandse en Vlaamse natuurbeschermingsorganisaties zijn gezamenlijk een campagne onder de

naam'De Schelde Natuurlijk'begonnen om (ge)tij te keren. Een van de voorstellen behelst het

inrichten van zgn. potpolders.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2004 nr. 'l

. De Kalender van de Verandering.

Zo langzamerhand begint de wetenschap te beseffen dat de invloed van de klimaatverandering

zich nu al doet gelden in plaats van tussen 2050 en 2100, zoals aanvankelijk was aangenomen

('lgg2 milieuconferentie Rio de Janeiro). Het artikel toont o.a. een kalender waarin van verschil-

lende vogelsoorten gemiddelde fenologische data uit 2003 worden vermeld. Deze data zijn geba-

seerd op gegevens van 3000 deelnemers aan het in 2000 gestarte project Natuurkalender. Enkele

datagemiddelden: Grote Bonte Specht eerste roffel 13-2, Gierzwaluw eerste individu 17-4, Fitis

eerste zang 20-3, Bonte Vliegenvanger eerste individu 10-4.

Vogels (Vogelbeschermin g Nederland), 2(:f,4 nr. 2

r Het is veel te stil in de duinen.

De eens voor de Hollandse duinen zo karakteristieke soorten laten meer en meer verstek gaan.

Tapuit, Velduil en Blauwe Kiekendiel om maar een paar soorten te noemen, verdwijnen in rap

tempo. De oorzaak wordt gezocht in de toename van meststoffen in de atmosfeer, welke zorgen

voor het dichtgroeien van voorheen zo kenmerkende landschapselementen als zandverstuivingen.

Maar ook de dramatische afname van het duinkonijn schijnt een rol te spelen.

o Alleen een boer kan de akkervogels redden.

Het failliet van het Europese landbouwbeleid. Groot, groter, grootst heette het in het begin van

de jaren vijftig. lntensieve landbouw leidde tot hogere landbouwopbrengsten, terwijl door middel

van miljardensubsidies de boeren financieel op de been werden gehouden. De geleidelijke ver-

dwijning van de natuurlijkheid van het agrarische bedrijf leidde tot decimering van de akkervo-

gelpopulaties. Van de Veldleeuwerik is in een kwart eeuw nog maar 109b over en een zelfde lot is

de Íàtr|s beschoren. Maar elk nadeel heeft zo zijn voordeel. De braakleggingsregeling in deze

gebieden zorgt weer voor een toename van het vogelbestand.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2@4 nr. 3

. Zomervogels.

. Purperen victorie in de Zouweboezem.

De Zouweboezem in Zuid-Holland vormt met 102 paar Purperreigers in 2002 (+77 paar landelijk)

de grootste kolonie in ons land.

. Liever een jongen of toch een meisje?

Genetische manipulatie is ook bij vogels vastgestetd. (NoS) niet duidelijk is hoe ze dat precies

doen, want de levenswijzen van vogels zijn bijzonder complex. De mogelijkheid bestaat dat man-
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netjes hormonen kunnen toevoegen, anderzijds zouden vÍouwtjes als dragers van de geslachts-

chromosomen de rijping van eicellen kunnen beïnvloeden.

De Winterkomng (Vogelwerkgroep Castricum), j9. 39, 2004 nr. 1

. Vinkenbaan jaarverslag 2003 (deel l).
o Roofuogelseizoen 2003.
o Resultaten inventarisatie duingebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin: Wespendief (l mislukt),

Havik (2+), Sperwer (t8), Buizerd (37), ïorenvatk (S), Boomvatk (3), Btauwe Kiekendief (1).

De Winterkoning (Vogelwerkgroep Castricum) , 1g.39,20o4 nr. 2
. Leuke terugmeldingen van vinkenbaan Castricum (5).

Stormmeeuw geringd 6-01-1999, terugmeldinq l5-06-2003 uit sorikorno, Rusland, 2491 km.
. Vinkenbaanverslag 2003 (deel ll).

September topmaand voor zangers: Siberische Sprinkhaanzanger, Veldrietzanger, Cetti's Zanger en

Struikrietzanger!

r Broedende Brandganzen in Castricum.

Rond de 70 paar, waarvan 17 paar op de locatie casimir, midden in een woonwijk. Omtrent de

herkomst van deze Brandganzen, waarvan ik uit eigen waarnemingen meen te weten dat de loca-
tie Casimir daar toch al zo'n jaar of 15 zit, wordt niets uit de doeken gedaan.

Overige ontvangen tijdschriften
Actref (Vereniging Milieudefensie), jS. 2, 2004 nr. 5

Amsterdoms Mflieu (Milieucentrum Amsterdam), j9.15, nrs. I en 2

8/ood7'e (KUUV Amsterdam), jg. 24,2004 N.1
8/ood7'e(fruruVAmsterdam), jg. 24,2@4 nrs.2 en 3

Boomblod (Alterra), jg. 16, 2004 nr. l
Boomblod lAlterra), jg. 16, 2OO4 nrs. 2, 3 en 4

De Groenbewuste Amsterdommer (tVN Amsterdam), jg. 24, zomet 2OO4

De Groenbewuste Amsterdommer (lVN Amsterdam), jg. 24, voorjaat 2@4
De Groene Zegge (lVN Amstelveen), jg. 20 2004 nrs. I en 2

Notu u r e n M/ieu (Stictrting Natuur en Milieu), jg. 2A, ZCf,'4 N. I 12

Notuur en Milreu (Stictrting Natuur en Milieu), jg. 28,2@4 nrs. 3 t/m 7

Notuuri londschop en milieu in Noord-Hollond zoos-zooc (Mitieufederatie Noord-HoIand)
Woter en lond (Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu), Nieuwsbrief nr. t8
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