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De Steenloper(WG Den Helder), jg. 22,2(Í:,4 nr.12O
. De Huiszwaluw in ons werkgebied.

Stabiel met zowel in 2003 als 2004 78 nesten.
. Waarnemingenlijst mei-juli 2004.

De Tringioon (Tringa WG Schagen e.o.), jg. 27, 2í:f,,4 nÍ. 5
. Een Velduil in de mist, de Velduil de mist in?
o ïelling van geïnundeerde bollenvelden.
. Broedvogels van het Nollenland bij Abbestede.
o Vlinders en libellen in de zomer van 2004.
. Veldwaarnemingen 1 5 juli t/m 2 november 2004.

Het Vogeljoor,jg. s2, 2oo4 nr. 6
o De Huismus krijgt veel aandacht, maar hoe staat het met de Ringmus?
. Vogelen in Frans Guyana.
. Geografische variatie bij ganzen deel 7: De Canadese Ganzen.

Leo van den Bergh neemt ons dit maal mee naar het Amerikaanse continent. De Canadese Gant
recent opgedeeld in 2 taxa, kent 12 subspecies. De kleinste vorm is zo groot als een Bergeend, de

grootste komt in de buurt van de Kleine Zwaan. Al in 1676 werd de soort in Europa in waterwild-
collecties gehouden.

Geleidelijk ontstond een in het wild levende populatie. De huidige omvang in Europa bedraagt

momenteel ca 150.000.
o Vlerkenstreken.

Gerard Ouweneel gaat in gedachten 50jaar terug in de tijd en neemt ons mee naar Schiermonnik-

oog.Ouweneel is een boeiend verteller, die er schijnbaar moeiteloos in slaagt op één A-viertje een

voorbije wereld op te roepen. lk lees zijn stukjel vervuld van melancholie, zelfspot en levenswijs-

heid, met graagte. Alleen al daarvoor zou je je abonneren op Neerlands' oudste vogeltijdxhrift.
o De Digitale Snelweg.

Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2004 nr. 5

De Winterkoning W0 Castricum), jg. 39. 2004 nr. 4

o Hornborgasjö: een Zweeds vogelparadijs.

r Steenortolaan op de Vinkenbaan.

0p de Castricumse vinkenbaan werd in oktober vorig jaar een SteenoÍtolaan gevangen. lndien aan-

vaard, is dit het eerste geval voor Europa.

o Stand uilen.

. World Bird Watch 2004.

OVERIGE ONÏVANGEN TIJDSCHRIFTEN

Boomblod lAlterra), jg. 16, 2004 nr. 6

De Groene Zegqe (lNV Amstelveen), jg. 20, 2OO4 N.4
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Activiteiten

l-\e lezingen worden gegeven op de volgende locatie: heemtuin De Wiedijk, S.F. van 0ss-straat 1,

1-lAmsterdam-0sdorp (vlakbij de Pieter Calandl aan I tram 1, I 7 en bus 23).

Aanvang: 20.00u tot ongeveer 22.00u (zaal open 19.30u); Toegankel'rjk voor zowel leden als niet-leden;
Voor de toegang wordt een vrijwillige bijdrage van 1 euro gevraagd (incl. koffie of thee).

Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker,020-6933140, edial.d@12move.nl.

Voor de excursies van de Vogelwerkgroep Amsterdam gelden de volgende algemene regels: Meld je

vooraf aan bij de desbetreffende excursieleider, vooral bij auto-excursies is dit van belang i.v.m. het
aantal beschikbare zitplaatsen; Vertrek om 8 uur precies (tenzij anders vermeld); Zorg zelf voor eten,

drinken, verrekijker en eventueel warme en/of regenkleding; Fiets/regio-excursies duren een halve dag.

autoJwa ndelexcu rsies een hele dag; Excu rsies zijn a lleen voor leden va n de Vogelwerkg roep.

Dit zijn de verzamelpunten: Molen De Gooijer op de hoek van de Funenkade en de Zeeburgerkade;

Café Oostoever op het teÍras, adres Oostoever 1 (aan de NO-punt van de Sloterplas naast de rotonde

aan het einde van de Jan Evertsenlaan); Zorgvlied bij het toegangshek van de begraafplaats aan de

Amsteldijk; Stadionplein de parkeerplaats tussen de twee FEBO's, het verzamelpunt voor auto-excursies.

Leden van de VlI1/GA die zelf een excursie willen leiden in een vogelrijk gebied dat ze goed kennen, kun-
nen zich opgeven bij Jip Louwe Kooijman5 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.

Di l5 maart: Polen luing doorJon von Holten

Veel vogelaars zijn wel eens naar Polen geweest, naar de oerbossen bij Bialowieska of het stroomge-
bied van de Biebza. Jan is zo'n tien keer naar het Biebza-gebied geweest en heeft inmiddels een in-
drukwekkende hoeveelheid dia's geschoten.

Hij is er in alle seizoenen geweest, dus we kunnen zien hoe het er in de winter uitziet. Er wordt aan-
dacht geschonken aan het landschap en de plaatselijke cultuur, maar de focus ligt op de rijke vogel-
wereld. Deze lezing is aan te bevelen voor hen die er al geweest zijn, of voor hen die op zoek zijn
naar een mooi vogelgebied op reisbare aBtand.

Zo 20 maart: Landelijk Osdorp ochtend-fietsexcucie

ln de wereld is slechb weinig mooier dan de ontluikende lente in een Hollands polderlandschap met
buitelende Kieviten en de eerste territoriale Grutto's. Kijk, luister en geniet.

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

Verzamelen: Café Oostoever

Vr 25 maart: Algemene ledenvergadering Zre uitnodiging.

Za 2 april'. Hilversumse Bovenmeent en Naardermeer
w o n d e I excu rsi e KN NV Am ste rd o m

De Hilversumse Bovenmeent is in het vroege voorjaar een interessant gebied, dat een aantal jaren
geleden door Natuurmonumenten gedeeltelijk onder water is gezet. ln het voorjaar pleisteren hier
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Excu rsie Oud erkerkerpl o s 1 6 jo n u o ri 2OO 5

vaak doortrekkende vogels zoals Dwergmeeuw, Bos- en Zwarte Ruiter. Daarnaast arriveren begin

april de eerste zomergasten zoals PurpeÍreiger,0ever- en Boerenzwaluw.

Excursieleiders: Evert Pellenkoft en Jan Timme r

Verzamelen: 10.00u. treinstation Naarden/Bussum. We wandelen dan richting Naardermeer.

De excursie duurt tot ongeveer 15.00 à '16.00 uur. 0mdat met name bij nat weer het pad moeilijk be-

gaanbaar is, kunnen laazen een uitkomst bieden.

Treintijden: Amste rdam C5 9.39u. Amsterdam Duivendrecht 9.41u. en dan overstappen in Weesp.

Zo 17 april: Amsterdamse Bos vogelexcursievoor kinderen

Dit jaar organiseert de WVGA een kinderexcursie.0f de kinderen veel, iets of niets van vogels weten

is niet belangrijk. Wel dat ze er plezier in hebben om naar vogels te kijken. Het is de bedoeling dat de

kinderen door een ouder worden begeleid. We lopen (met de fiets aan de hand) van het nieuwe be-

zoekerscentrum in het Amsterdamse Bos naar de pannenkoekenboerderij Meerzicht. Vergeet niet de

kinderen een k[keí mee te geven.

Excursieleider: Theo van Lent, 020-6737749, t.lent@chello.nl
Verzamelen: 8.45u. bij het nieuwe bezoekerscentrum in het Amsterdamse Bos.

We vertrekken om 9.00u. precies. De excursie eindigt om 11.30u. bij Meezicht.

Do 21 april: Duinen bij Overveen ovond-wondelexcursieKN\MAmsterdom

Rond het station 0verveen liggen een aantal bijzonder mooie duingebieden, zoals Elswout, Midden-

duin en Duinvliet. Afhankel'rjk van het weer kiezen we een gebied uit We hopen de eerste zingende

zomervogels aan te treffen.

Excursieleiders: Evert Pellenkoft en Jan ïmmer
Verzamelen: l6.35u.treinstationOverveen.

Treintijden: Amsterdam CS 16.10u. Amsterdam Sloterdijk 16.16u.

Overstappen in Haarlem; trein naar Zandvoort 16.26u. Aankomst Overveen 16.33u.

Zo 24 april: Noordoost Groningen auto-excursie

Als resultaat van de Europese landbouwpolitiek zijn in Groningen duizenden hectares goede land-

bouwgronden uit productie genomen. ln het Groningse 0ldambt, waren de effecten op vogels spec-

taculair. Vooral dankzij de explosieve toename van veldmuizen bevindt zich in dit gebied tegenwoor-

dig een grote populatie Grauwe Kiekendieven.

Excursieleider:Jan Timmer, 020-627 4332, jan.limmer@oriolus.nl

Verzamelen: Stadionplein

Za 7 mei: Big Day
Tijdens een Big Day is het de bedoeling om binnen één etmaal zoveel mogel'rjk vogelsoorten waar

te nemen binnen een van te voren afgesproken gebied. Het Amsterdamse Big Day-record staat op
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103 soorten (JJ. Bakhuizen, W. vd. Schot, D. Tempelman en R. Vlek) en stamt alweer van 3 mei
1998. Tijdens deze Big Day werden door 4 teams in totaal 119 soorten waargenomen binnen het
werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Het is dus zeker mogelijk om dit record aan te
scherpen! Wat heb je nodig voor een Big Day? Een venekijkeren een redel'rjke kennis van vogels;
Een team van minimaal 2 vogelaars; Vervoer (big-dayen kan per fiets, auto of te voet); Dooaet-
tingsvermogen en conditie. Wil je meedoen aan deze 3e Amsterdamse Big Day? Geef je op bij Jip
Louwe Kooijmans.

Do 1 2 mei : Nachtegalen ovond-fetso<cunreKIVíVV Amsterdom
Afgelopen jaren zongen in dit gebied enkele Nachtegalen. De eerste begon vorig jaar al op 23 april,
terwijl begin mei gewoon is. Ze zingen zo hard dat ze boven het verkeerslawaai te horen zijn. Ook
kans op Koekoek en Blauwborst.
Excursieleiders: Evert Pellenkoft
Verzamelen: 19.00u. treinstation Sloterdijk richting Bretten, fietspad langs de Haarlemmervaart.
Einde excursie: zonsondergang 21.30 uur.

Zo 15 mei: Diemerpatk ochtend-ifiefsexcursie
Voor de sanering klonk elk voorjaar op de Diemezeedijk een oorverdovend koor van Blauwborsten,
Snorren en Nachtegalen. Hoe staan de zaken er deze lente voor?
Excursieleider: Martijn Voorvelt 020-653471 7, m.voorvelt@freeler.nl
Vezamelen: Molen De Gooijer

Za 18 juni: Oldenzaal en Tankenberg busexcusieKNNVAnsterdom
Meer informatie volgt op www.knnv.nl/amsterdam of neem contact op met GerÍitje Nuisker: 020-
6969246, g.nuisker@wolmail.nl. Aanmelden: stort € 23,50 op giro 8983804, t.n.v. Excursie-/lezin-
gencommissie KNNV afd. Amsterdam te Amsterdam.

Zo 19 juni: Spaarnwoude en Hekslootpolder ochtend-fietsexcursie
Het afiarisselende landschap ten westen van Amsterdam - weilanden, bos, akkers en water - is het
hele jaar door rijk aan vogels. Vorig jaar bezochten we het in de winter, dlt jaar in de zomer.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-600431 2, notscheid@hotmail.com
Vezamelen: CaféOostoever

7o 19 tlm Zo 26 juni: Vogelreis Schotland
De 6-daagse vogelreis naar de oostkust van Schotland is volgeboekt

Za 2 juli: Algemene lnventarisatiedag fVilVAmsterdom
Leden van de WVGA zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Meer informatie volgt op
www.knnv.nl/amsteÍda m.

Za 27 augustus: Loonse en Drunense Duinen busexcunieKN\NAmsterdom
Meer informatie volgt op www.knnv.nl/amsterdam of neem contact op met Gerritje Nuisker: 020-
6969246, g.nuisker@wolmail.nl. Aanmelden: stort € 23,50 op giro 8983804, t.n.v. Excursie-/lezin-
gencommissie KNNV afd. Amsterdam te Amsterdam.

November 2005: Sri Lanka rers

Bij voldoende belangstelling organiseert Jan Timmer weer een vogel-/natuurreis naar Sri Lanka
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jan: 020-6274332, jan.timmer@oriolus.nl.

De Gierzwaluw J^AR6ANGi2 Ha: r,tllnr zoos 6



Broedvogelinventarisaties in de stad
Jip Louwe Kooijmans

n 2004 werden in Amsterdam

verschillende gebieden geïn-

ventariseerd op broedvogels.

De resultaten van een aantal van

deze inventarisaties zijn opgeno-

men in het overzicht op pagina I
en 9. De tabel is niet representa-

tief voor Amsterdam; de parken

zfjnoververtegenwoordigd.0n- ZonglijsterBeotrixpork,22juni2oo3
danks dat geeft de tabel een

aardig beeld van het huidige broedvogelbestand in onze stad.

De plots werden geteld volgens het BMP-A; een steekproefmethode waarmee met betrekkelijk geringe

inspanning betrouwbare informatie kan worden verzameld. Deze werkwijze is de huidige standaard in

Nederland.

Meest algemene soorten in dit overzicht zijn Blauwe Reiger met 219 paal Merel met 188 paar, Huismus

met 164 paar, Stadsduif met 138 paar en Houtduif met 138 paar. De stand van de Blauwe Reiger ten

opzichte van de andere soorten is relatief hoog; in de tien gebieden zijn vier kolonies

Er zijn acht soorten dle in alle plots voorkomen: Merel, Houtduií Pimpelmees, Koolmees, Zwarte Kraai,

Ekster, Heggenmus en Meerkoet. Uit deze twee opsommingen kunnen we opmaken dat Merel en Hout-

duif waarschijnl'rjk de meest algemene broedvogelsoorten in Amsterdam zijn.

Naast de acht soorten die in alle geïnventariseerde gebieden voorkomen, zijn er vier soorten die in alle

stedelijke gebieden zijn geteld: Fuut, Soepeend, Stadsduif en Huismus. De Huismus doet het opvallend

goed in de geïnventariseerde gebiedjes.

Er zijn vijftien soorten die in alle geïnventariseerde stadsparken als broedvogel zijn vastgesteld. Naast

de eerder genoemde acht soorten zijn dat: Wilde Eend, Holenduit Grote Bonte Specht, Winterkoning,

Roodborst, Zwartkop en Spreeuw.

Vermeldenswaard is een kleine kolonie van 20 paar Roeken net buiten de grenzen van Frankendael.

Andere gebieden die geïnventariseerd werden in 2004 en waarvan de gegevens niet in dit overzicht

staan, z'rjn o.a. de noordkant van het Amsterdamse Bos en Westgaarde. De meeste gebieden die in het

overzicht zijn opgenomen zullen dit jaar weer geïnventariseerd worden. Hopel'rjk is dit een stimulans

voor anderen om ook een eigen gebied in de stad te gaan inventarlseren. Wie de BMP-methode nog

niet beheerst kan een seizoen met een ervaren teller meelopen en het daarna zelf proberen.

De Gierzwaluw JAAnGANG 42 run: ulent zoos 7
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Vogels in het Beatrixpark
Frank Warendorf

H
et Eeatrixpar( gelegen in

stadsdeel Zuideramstel, is

aangelegd in de jaren 193&1937.

Het park lag toen nog aan de rand

van de stad. Ten noorden lag (en

ligt) een ruim opgezette w@n-
buurt de buurt rondom het Vosi-
us Gymnasium. ïen westen lag ecn

braakliggend gebied, het Zandland

genaamd, dat in de jaren v'rjftig is

bebouwd. Ten zuiden van het park

bevond zich de Zuidel'rjke Wandel-

wegr een weg met hoge populieren

waarlangs volkstuintjes en enkele

tennisbanen lagen. Tegenwoordig

is de oostgrens van het park de

Boerenwetering.Tot 1961 lag een

deel van het park ook aan de orrcr-

kant van dit water. Door de komst

van de RAI is dit gebied verdwe-

nen. ln 1990 heeft de RAI nog een

deel van het park aan de oostkant

geannexeerd. Be o t rtx po rlq p I o tteg ro n d

Het oude noordelijke deel van het park is aangelegd in de Engelse of romantische landschapsstijl. De

ontweÍperc van deze stijl trachtten het in hun ogen ideale landschap na te bootsen: een vriendel'rjlq

licht gotvend landschap, met slingerende waterpartijen, dichte bosschages en open velden. De bezoeker

werd zo in de waan gelaten zich in de wije, ongerepte natuur te bevinden. In het ontw€rp van het Be-

atrixpark was echter ook gedacht aan mogelijkheden voor recreatiq zoals zonnebaden, sport en spel.

Het oude zuidel'rjke deel van het park is meer open en wezichtelijk aangelgd. ln 1972 was een groot

deel van het Beatrixpark onderdeel van de Floriade. Uit deze tijd stamt de Artsenijhof, een tuin met ge-

neeskrachtige kruiden. Ter compcnsatie lan het door de RAI in 1990 geannexeerde stuk park is in 1994

een braakliggend gebied aan het park toegevoegd: de natte vallei. Dit gebied werd ook ingericht vol-
gens de Engelse landxhapsstijl. Het water wordt hier met een elektrixhe pomp ondergronds omhoog
gevoerd naar de uiEichtheuvel bij de Beethovenstraat en vandaar weer vrijgelaten, waardoor een stro-
mend beekdal is gecreëerd.

De natte wllei bevindt zich in de Zuidal een zogenaamd grootstede lijk gebied waarover de entÍale
stad zeggenschap heeft Momenteel bestaan er plannen om het westelijke deel van de natte vallei te
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3
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ArtsenUhof

bebouwen met kantoren. Aangezien het hart van het Zuidasgebied niet goed is aangesloten op de ring-

weg AIO wordt er ook over nagedacht een afslag van de A10 naar de Beethovenstraat aan te leggen.

Deze afslag zou dan door de natte vallei moeten lopen. Het paÍk wordt beschermd door de Vereniging

Vrienden van het Beatrixpaík, een vereniging met meer dan 1150 leden. Voor het oude deel van het park

heeft de vereniging op 1 2 juli 2004 de monumentenstatus aangevraagd.

Hoewel de omgeving langzaam maar zeker wordt volgebouwd en de aan het park grenzende ringweg

A10 steeds drukker word! is het park voor de vogelliefhebber zeker interessant. De waterkwaliteit van

de vijvers en singels is goed. Hoewel het wateroppervlak niet erg groot is, worden er toch veel water-

planten- en virtende vogels aangetroffen. De vele populieren en wilgen, aangeplant na de oorlog, z'tjn

tot volle wasdom gekomen en bieden ruimschoots beschutting en nestgelegenheid. Helaas zullen in de

komende jaren veel van deze bomen verdwijnen, aangezien zij aan het eind van hun levenxyclus zijn.

ln het park zijn her en der dichte bosjes waar veel kleine zangvogels vertoeven. Vooral in het voorjaar is

het er dan ook een drukte van belang.

Dit is niet altijd zo geweest. Uit de broedvogelinventarisaties van na de oorlog blijkt dat het park in de

beginperiode bijzonder weinig zangvogels telde.

De eerste inventarisatie van de vogels in het park dateert uit 1946. Leden van de afdeling Amsterdam

van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging inventariseerden in dat jaar de Amsterdamse parken

en enkele begraafplaatsen. De beplanting in het Beatrixpark bestond zo vlak na de oorlog vooral uit lage

struiken en opschietend loof. Bomen en struiken waren in 19,+4 voor het grootste deel gerooid; ze ston-

den in het schootsveld van de Duitses Hierdoor verdween de Nachtegaal, die broedde in de windsingel

aan de zuidkant van het park Enkele hoge populieren aan de Zuidelijke Wandelweg waren gespaard ge-

bleven en in 1945 en in 1946 was hier een eksternesl Deze Eksters zochten hun voedsel op het bouw-

land van de grote speelweide. Veel van de vogels die in het park werden waargenomen, hadden hun

nesten in de tuinen van de villa's aan de overkant van het park in de Diepenbrockstraat en het Zuider-

amstelkanaal cq. Bernard Zweerskade.

Bij de eerste inventarisatie werden vooral vogels aangetroffen die van jonge aanplant houden, bijvoor-
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beeld de Tuinfluiter (4 territoria) en de Spotvogel (6 territoria). Voor de watervogels was het park waar-

schijnlijk nog te kaal en bovendien waren er in die tijd minder soorten watervogels in de stad: Meerkoet

en Fuut hebben de stad pas in de jaren zeventig ontdekt. Er broedde in 1945 dan ook geen enkele Meer-

koet of Fuut in het park en het is onzeker of Waterhoen en Wilde Eend broedvogels waren. Vandaag de

dag zijn Meerkoeten, Waterhoenders en Wilde Eenden in het park veel voorkomende broedvogels. ln 1977

is ook de Fuut in het park gaan broeden. Verschillende paartjes zijn nu het gehele jaar door aanwezig.

Langs de in 1961 aangelegde ringspoorbaan, die toen nog niet aan het park grenSe, broedden behalve

de Kleine KaÍekiet en Bosrietzanger ook Patrijzen, Fazanten en in 1975 zelfs 0everzwaluwen in '15 ho-

len. De laatste drie soorten verdwenen na de aanleg van de A10 op de ringspoorbaan.

ln de jaren zestig waren de bomen in het pa rk al flin k gegroeid. ln 1963 werd zelfs een broedgeval van

de Ransuil geconstateeÍd. Kool- en Pimpelmees moesten bij gebrek aan boomholtes en nestkasten nog

steeds uitwijken naar de villatuinen in de omgeving.

Het is nlet zeker wanneer de Halsbandparkiet voor het eerst in het park is gezien. Mike Hirschler, de

zoon van de in de literatuuropgave genoemde dr. P. Hirschler, herinnert zich uit zijn jeugd een waaÍne-

ming van drie exemplaren, waarschijnlijk in 1970 of nog eerder (perr med.). Volgens Schoevaart was de

eerste waarneming in 1976. ln hetVondelpark vond hetjaar daarop het eerste zekere broedgeval plaats.

De felgroene vogels bevolken het park nu in grote aantallen en broeden in de nestholtes dle door de

Grote Bonte Specht worden uitgehakt, meestal in een wilg of populier. De Grote Bonte Specht is ook

een vaste broedvogel van het park. Deze specht hakt iederjaar een nieuw hol.

ln 1977werdspeciaalvoordeBosuileennestkastopgehangen.DeBosuilentoondenbelangstelling:er
werden in 1977 twee eieren gelegd, die echter door onbekende oorzaak niet uitkwamen. De kast werd

daarna door de Holenduif in bezit genomen. De Bosuil wordt afen toe nog wel in het park gezien en

gehoord, maar broedt er waarschijnlijk niet.

ln 2@2 werd door de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark een grote houten nestkast in het park

geplaatst Twee jaar later werd de kast in bezit genomen door Holenduiven, die er met succes hebben

gebroed. Deze soort broedt overigens al vele jaren in het park in boomholtes

Von links noor rechts:

Knob be I zwoo n m et jonge n, jo ng

Woterhoe n, broed e n de M ee rkoet;

Beotrixpork
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ln tegenstelling tot bijvoorbeeld het Amstelpark hangen er in het Beatrixpark nog steeds weinig nest-

kasten voor mezen. Hierdoor broeden de meeste mezen in het park in boomholtesen in de holle buizen

van de prieeltjes in de Artsen'rjhof. Een mees die niet afhankelijk is van boomholtes en nestkasten is de

Staartmees. Van deze soort is het buidelvormige nest ook in het park te vinden.

ïot eind jaren zeventig werden er in het park altijd enkele Ransuilen aangetÍoffen. Deze prachtige vogels

hielden zich overdag op in het grove dennenbosje in het midden van het park, waar zij zich na dejacht

verzamelden. Doordat de Ransuil gespecialiseerd is in het vangen van veldmuizen en de jachtgebieden

door de oprukkende bebouwing steeds \€rder weg kwamen te liggen, is de vogel helaas uit het park ver-

dwenen. ln het grove dennenbosje broedt nu sinds enkele jaren een sperwerpaartje. ln 2004 vlogen op

26 juni vier jongen uit De Sperwer jaagt vooral op kleine vogels a ls mussen en Spreeuwen. Spreeuwen

afkomstig uit de omringende woonbuurten vormen een belangrijk bestanddeel van het menu.

Een bijzonderheid wat betreft de vogels in het park is zeker ook de kolonie Blauwe Reigerr Deze kolo-

nie, in de jaren tachtig ontstaan in het grove dennenbos bij de Beethovenv'rjver, heeft zich de laatste ja-

ren aanzienlijk uitgebreid. De reigers werden jarenlang bij de eendenvijver door een reigerliefhebber

met visafval gevoerd, hetgeen door veel parkbezoekers met lede ogen werd aangezien. De reigers

bouwden al spoedig hun nesten bij de eendenvijver en menig jong eendje en meerkoetje is in die tijd in

een reigermaag verdwenenVriendelijke verzoeken om het voeíen te staken hielpen niet De reigerlief-

hebber is in 2003 overleden, waarna de omvang van de reigerpopulatie direct afnam.

ln 2003 ontdekte een paartje Nijlganzen het park Net als de Halsbandparkiet is de Nijlgans geen in-
heemse soort Eind jaren zestig vonden de eerste broedgevallen in Nederland plaatr De vogels houden

zich meestal op in de eendenvijver, waar ook dejongen worden grootgebracht De ouders vliegen regel-

matig over het hekje om te gÍazen in de bloemenweide naast de vijver.

De struiken en bomen in de natte vallei worden vooral bevolkt dooí Zwartkop, Fitis en Roodborst, die

het lawaai van de A'10 door hun zang enigvins doen verzachten. ln 2004 herbergde de vuver in de nat-

te vallei een nest van de Knobbelzwaan. Er werden zes jongen gÍootgebracht waarvan er twee zijn ver-

dwenen. ln de winter vertoeven hier veel Krakeenden. ln 2004 overzomerde een paartje Kíakeenden in

)
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het park. Waarschijnlijk was er een nest bij de Beethovenvijver dat verstoord werd; er werden geen jon-

qen qezien. Andere opvallende vogelsoorten die af en toe in het park worden gezien, zijn Aalscholver,

lJsvogel, Houtsnip en Boomvalk.

ïabel 1 geeft een overzicht van de broedvogelinventarisaties uit de periode 1946-1984.0pvallend is de

sterke stijging van het aantal broedende zangvogels. Dit kan te maken hebben met een verbeterde in-

ventarisatiemethodiek, maar ook met de gedrevenheid van de inventariseerder. Uit de toelichting van

Steven Schoevaart bij zijn inventarisatie va n 1972-1978 blijkt dat het niet zijn bedoeling was een per-

fecte avifaunistische lijst te leveren. Wel wilde hrj aantonen dat een betÍekkelijk klein en door mensen

druk bezocht en regelmatig onderhouden gebied opvallend soortenrijk kan zijn. JanJoost Bakhuizen, de

inventariseerder van 1984, werd gedreven door zijn verwondering over de in '1983 door hem geconsta-

teerde hoge dichtheid van Merel en Houtduif.Ook speelde voor hem mee dat er lang geen volledige

broedvogelinventarisatie in het park was uitgevoerd.

Dit laatste speelt nu weer: de inventarisatie van 1 984 was de laatste. Weliswaar heeft het toenmalige

bureau Stadsecologie van de gemeente in 1 995 twee studies gedaan naar de natuurwaaíde van het

park, maar daarbij heeft het bureau zich gebaseerd op de beschikbare flora- en faunagegevens, aange-

vuld met enkele waarnemingen van een veldmedewerker. Dat zal de reden zijn geweest dat de Blauwe

Reiger in de rapporten van 1995 niet als broedvogel is opgenomen. Deze soort, die in de tweede helft

van dejaren tachtig vaste broedvogel is geworden, werd in de inventarisatie van Bakhuizen (198a) im-

mers niet als broedvogel vermeld (alleen in 1983 één broedgeval). Mede gelet op het feit dat nog steeds

delen van het park dreigen te worden opgeofferd voor bebouwing lijkt een nieuwe, volledige broedvo-

gelinventarisatie van groot belang' 
Fronk worendorf, Hentiëtte Bosmonsstroot s3,

1 07 7 XA Amsterdo m, O2O- 662 50 1 I, wo re nd otf 1 @ zon n et. n I
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Excursies

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark organiseertjaarlijks in mei een vogelexcursie door het park.

Deelname ls gratis en aanmelding vooraf is niet nodig. De excursies beginnen om 6 uur 's ochtends bij

de Rosenthalbank. Aankondiging vindt plaats in de door de vereniging uitgegeven nieuwsbrief, op de

website wwwvriendenbeatrixpark.nl en het informatiepaneel in het park.

1 Toelichting: Dit ortikel von Bronder behondeltverschillende porken. Bij elk pork wordt de woornemer
genoemd. Doorom stoot D. de Jonge, woornemer von het Beotrixpork, in de tobel genoemd.
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De Halsbandparkiet; biologie, historie en
de eerste Iandeliike tellinq Jip Louwe Kooijmans

l-\e HalsbandpaÍkiet komt sinds begin jaren zestig van de twin-
lJtigste eeuw voor in Nederland. Aanvankelijk was de hoeveel-

heid vogels gering, maar in de jaren negentig groeide het aantal

explosief. Wij weten in Amsterdam al een tijdje dat de halsband-

parkietenpopulatie in Nederland veel groter is dan de offlciële cij-
fers ln oktober 2002 werden op een slaapplaats in het 0osterpark

ll40 Halsbandparkieten geteld, terwijl de landelijke populatie in

2001 werd geschat op'slechts' 1000 exemplaren. Halsbandparkie-

ten leven niet alleen in de hoofdstad.ook in Den Haag, Rotterdam

en een aantal andere steden zijn populaties. Daarom riep S0\í0N

2004 uit tot jaar van de Halsbandparkiet, met als apotheose een

landelijke simultaantelling, die plaatsvond op 12 november jl. on-
der grote belangstelling van lokale en landelijke media.

Biologie
De Halsbandparkiet behoort tot de orde Psittociformes(papegaaiachtigen), de familie Rittocrdoe (par-

kieten en lorl's) en het geslacht Rittocu/o (edelparkieten). Er bestaan vier ondersoorten die voorname-
lijk van elkaar verschillen in lengte van de snavel en het lichaam. ln Europa zijn de meeste vogels een

mengvorm van de ondersoorten óoreolr's en monillensii beide afkomstig van het lndiase subcontinent.
ln Groot-BÍittannië zijn de meeste van de ondersooÍt öoreoln ln Frankrijk komen ook Halsbandparkie-

ten voor van de nominaatvorm kromeri, die in het wild voorkomt van Senegal tot Zuid Sudan.

De Halsbandparkiet is oorspronkelijk afkomstig uit het laaglandregenwoud en de droge savannes van

Zuid-Azië op het lndo-Pakistaans schiereiland en uit noordelljk tropisch Afrika ten zuiden van de Saha-

ra. De soort vermijdt bergen, woestijnen, wetlands en dichte bossen. ln West-Europa vertoont de sooít,
net als in het natuurlijke areaal, een voorkeur voor open gebieden zoals parken en tuinen. Het voedsel

bestaat vooral uit zaden, granen, bloemen, knoppen, vruchten en nectar, maar eigenlijk is de Halsband-
parkiet een omnivoor. De soort heeft de neiging om uit halfrijp fruit slechts 1 à 3 beten te nemen en

dan naar de volgende vrucht te gaan. ln zijn natuurlijke areaal wordt de Halsbandparkiet dan ook be-

schouwd als pestsoort. Dit verspillend foerageren wordt in het Nederlands'kwetsen'genoemd.Zolang

er voldoende voedsel it vormen koude winters geen probleem. ln Europa is de Halsbandparkiet daarom

afhankelijk van bijvoedering, wat in Amsterdam op grote schaal gebeurt. Zo voerde Klaziena Tigchelaar

vijfentwintig jaar lang dagelijks de Halsbandparkieten in het Vondelpark met gebrande pinda's en man-

darijnenvp. Deze liefhebberij kostte haar soms wel 154 gulden per maand.

Zoals bijna alle parkieten is de Halsbandparkiet een holenbroeder. Meestal worden oude spechtennesten

gebruikt, maar in zacht hout kunnen ze ook zelf een nesthol uitknagen. ln lndia zijn tevens nesten in

muren vastgesteld. ln Europa wordt wel geklaagd over nestplaatsconcurrentie met inheemse vogel-

soorten, maaÍ over de ecologische impact van deze exoot bestaan geen harde data. ln Brussel zal hier

=
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de komendejaren gericht onderzoek naaÍ worden gedaan. De Halsbandparkiet is monogaam en vormt

waarschijnlijk een paar voor het leven. De vogel begint pas in het derde levensjaar met broeden. Mede

daardoor groeit de populatie in nieuwe gebieden in het begin traag. Bovendien is het broedsucces in

Europa laag, waarschijnlijk minder dan één vliegvlug jong per paar. Dit cijfer is veel lager dan in het

oorspronkelijke leefgebied. Twee tot zes eieren worden door het vrouwtje in 22 tot 24 dagen uitge-

broed, terwijl het mannetje buiten het hol de wacht houdt Na zes weken verlaten de jongen het nest en

worden daarna nog twee weken door de ouders van voedsel voorzien. De vogels nestelen solitair of in

los kolonieverband. Territoriaal gedrag is bepeÍkt tot de directe omgeving van de nestholte, maar broed-

vogels assisteren elkaar soms bij het verjagen van predatoren.

De Halsbandparkiet is een standvogel. maar in Afrika komt op beperkte schaal deeltrek voor. Vooral bui-

ten het broedseizoen verzamelen Halsbandparkieten zich op gemeenxhappelijke slaapplaatsen. ln het

voorjaar worden de slaapplaatsen waarschijnlijk alleen gebruikt door vogels die niet deelnemen aan het

broedproces.

Historie
De Halsbandparkiet is een populaire kooivogel. Door ontsnapping en bewuste introductie zijn in de 20e

eeuw over de hele wereld populaties ontstaan. lnmiddels komt de Halsbandparkiet voor in 35 landen op

alle continenten met uitzondering van Zuid-Amerika en Antarctica. Sinds het eind van dejaren zestig

worden in Europa vrij vliegende Halsbandparkieten waargenomen. ln Europa bevinden de grootste po-

pulaties buiten Nederland zich in Zuidwest Engeland (2800 vogels), Brussel (5000 vogels) en Heidelberg,

Duitsland (1600 vogels). Kleinere populaties leven onder meer in Bonn, Keulen, Lissabon en Napels. ln

Brussel werden in 1974 'l 5 é 50 parkieten loEelaten in het Mellpark. ln 1984 telde men 250 vogel5 in

1988 waren het er al 500 en recent wordt de populatie geschat op 5000 individuen. De slaapplaats van

de Brusselse parkieten bevindt zich sinds 1992 op het terrein van het hoofdkwartier van de NAV0.

-
-
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Het ontstaan van de Nederlandse populatie is matig gedocumenteeÍd. Het eerste officiële broedgeval

heeft plaats gevonden in 1968 in het park Ockenburgh bij Den Haag. Het eerste gedocumenteerde broed-

geval in Amsterdam werd geconstateerd in 1977 door Wouter van der Weyden in het Vondelpark. Het is

een geromantiseerd verhaal over een oervader en moeder die in 1 976 de vrijheid kregen en de basis vor-

men van de huidige populatie. ln de Amsterdamse vogelhistorie meldt Ruud Vlek echter een broedgeval in

hetVondelpark in 1963! Dit broedgeval is hogelijkongedocumenteerd en staatzonder bronopgave in het

boek 'Ode aan het Vondelparki Maa r er zijn meer Amsterdamse waarnemingen va n voor '1976. Zoals een

Íecente aan het licht gekomen, betrouwbare waarneming van drie Halsbandparkieten in het Beatrixpark

"in een winter voor l97l: Het reconstrueren van eerste meldingen van de Halsbandparkiet in de regio ii
volgens archivaris Ruud Vlek, een intensief klusje. Het is nog door niemand ondernomen.

De telling
De Halsbandparkiet is ontegenzeggelijk een opvallende verxhijning. 0m een werkelijke indruk te krijgen

van hun aantal zijn de slaapplaatsen zeer geschikt. Vanaf ongeveer 30 minuten voor zonsondergang tot
15 minuten erna verzamelen de Halsbandparkieten zich op de slaapplaats. Deze z'rjn vrij eenvoudig te

lokaliseren omdat de vogels luld roepend in een rechte lijn aanvliegen. Niet alle plekken waar Halsband-

parkieten zich rond zonsondergang ophouden worden gebruikt als slaapplaats Vaak zijn er voorverza-

melplaatsen vanwaar de vogels in groepjes naar de echte slaapplaats vliegen. ln de weken voor de tel-
ling werd onderzocht waar de Amsterdam* slaapplaatsen zich bevonden. Dat bleek niet mee te vallen.

ln Brussel en Den Haag slapen de vogels al jaren op exact dezelfde plaats. ln Amsterdam blijken de par-

kieten minder honkvast. De aantallen per slaapplaats wisselden van dag tot dag. Tot op de dag van de

telling was het niet duidel'rjk of alle plekken wel bekend waren.

De landelijke simultaantelling van halsbandparkietenslaapplaatsen zou eindelijk duidelijkheid verschaf-

fen over de huidige populatiegrootte in Nederland.0p hetzelfde moment werden op de belangrijkste

slaapplaatsen in Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden en Rotterdam alle Halsbandparkieten geteld.

Eigenlijk was de timing wat ongelukkig, omdat de bomen nog goeddeels in het blad zaten. Daardoor

waren de vogels niet meer te tellen wanneer ze eenmaal in de bomen waren geland. Bovendien begon

het in de loop van de avond te regenen. De landelijke totalen staan in tabel 1.

Het is opvallend dat de ervaringen bij de verschillende slaapplaatsen in Amsterdam zeer uiteenliepen.

ln Amstelveen waren de parkieten reeds op de slaapplaats aanwezig toen de tellers om 16.00 uur arri-
veerden. Zij schatten het aantal aanwezige exemplaren op twintig en telde vervolgens nog 183 invlie-

gende vogels.

0p de slaapplaats aan de Buiksloterweg sliepen de groene rakkers onverwacht in andere bomen dan de

dagen ervoor, waardoor ze veel lastiger en dus minder precies te tellen waren. Uitgerekend deze plek

I

Tabel í- Landeliike tellino Tabel 2. Amsterdams€ reoio
stad eantel slaaoolaats aantal
Amsterdam 1779-1800 Amstelveen í8&200
Den Haao 3200 Buikslotorweo 400+
Haarlem 65 OosterDerk 0

Leiden 60-80 Rembrandtpark 0

Rotterdam 300 Sloterolas 1 196

Snodenhoekoark 0

totaal 54rl4-5445 totaàl 1779-1800
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was een van de locaties waar de voorafgaande dagen voortellingen waren verricht omdat hier grote

aantallen verwacht werden en de situatie niet zo overzichtelijk ir 0p de dag na de landelijke telling

kwamen hier 410 Halsbandparkieten slapen. Dit aantal komt overeen met het aantal tijdens de lande-

lijke telling en de steekproeftellingen in het weekend ervoor.

ln het 0osterpark, waar in de voorafgaandejaren groepen werden geteld die groter waren dan de ge-

schatte landelijke populatie, waren slechts enkele parkieten aanwezig. Al ver voor zonsondergang ver-

lieten de parkieten het park. Dit was op zich geen verrassing; op de dagen vlak voor de telling bleven in

dit park ook geen exemplaren slapen.

ln het Rembrandtpark waren tot ongeveer tien minuten voor zonsondergang 500 Halsbandparkieten

aanwezig tussen 200 Kauwen. Tevens was een groep van 35 Alexanderparkieten aanwezig; de grootste

groep ooit in Amsterdam gezien. De telling zorgde voor een enthousiast verslag op radio Noord-Hol-

land, maar een paar minuten voor zonsondergang vlogen de parkieten in twee grote gÍoepen weg naar

de Sloterplas. ïoen de Halsbandparkieten het Rembrandtpark verlieten, vetrokken de Alexanderparkie-

ten ook. Zij werden op geen van de andere slaapplaatsen opgemerkt. Dat wijst erop dat elders in de stad

een slaapplaats over het hoofd is gezien.

Bij het jachthaventje aan de noordkant van de Sloterplas sliep al weken een zeer grote gÍoep Halsband-

parkieten. De telling begon zeer rustig. Pas na half v'rjf bleven de eerste vogels op de slaapplaats plak-

ken. Vlak voor donker stegen de aantallen plotseling zeer snel en bleek dat deze plek op dat moment de

belangrijkste slaapplaats in Amsterdam was. Tussen alle Halsbandparkieten vloog één Alexanderparkiet.

Het aantal waargenomen Alexanderparkieten komt hiermee op 35.

ln het Snodenhoekpark waren vier toptellers en stadsecologen getuige van slechts één overvliegende

Halsbandparkiet Deze bleef niet slapen en telde dus niet voor de telling. ln de weken voorafgaande aan

de telling bleven hier soms tientallen exemplaren slapen.

De in de Amsterdamse regio getelde totalen staan in tabel 2.

Slot
omdat het aantal Halsbandparkieten wederom groter is dan vorig jaar ('l 700 ex. in 2003) is het zeer

goed mogelijk dat in Amsterdam meer dan 1800 exemplaren voorkomen. Dit vermoeden wordt be-

vestigd door ee n waarneming op 25 ju li 2004; Martijn Voorvelt telde in zijn eentje 1900 Halsbandpar-

kieten in het 0osterpark. Gezien deze waarneming, het groeitempo van de halsbandparkietenpopulatie

de laatste jaren en het 'verdwijnen' van 35 Alexanderparkieten tijdens de telling, zal - ondanks het in-

tensieve voorwerk - in Amsterdam toch nog een slaapplaats over het hoofd gezien zijn. Het aantal

Alexanderparkieten dat geteld werd op 1 2 november 2004 is een onverwacht Amsterdams record.

Door de landelijk telling bestaan er voor het eerst behoorlijk betrouwbaíe gegevens over het aantal Hals-

bandparkieten in Nederland en weten we dat de Nederlandse populatie bestaat uit ruim 5400 vogels.
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Waa rnem i n gen septem ber-decem ber 2004
PaulJ. Marcus

(taatsbosbeheer heeft een nieuwe kijkhut geplaatst bij de Kinsel. Het ding staat op een plek waar der-

Jgel'rjke voorzieningen volstrekt overbodig zijn. Verder is het een stuk wanhoopsarchitectuur dat de

kwalificatie'vergissing' slechts ternauwernood verdient. 0ndertussen blijven de vogelaars wachten op

een adequate en natuurvriendelijke ontsluiting van lJdoorn.

0p 27 november werd de rust in de Lutkemeer op onaangename wijze verstoord door 25jagers, die een

soort drijfacht (ze zullen het zelf wel drukjacht noemen) hielden. ln een zo overvol land als het onze zijn

dergelijke bloederige en natuurverziekende hobby's werkelijk misplaatst. ïoepassing van de term 'wildbe-

heer' is een gotspe in een gebied waar de natuur voortdurend onder druk staat
Het stormachtige weer in de laatste week van september leverde een paar leuke soorten voor de regio

op:Vaal Stormvogeltje en Grote Jager. De formidabele hoeveelheden Bonte Strandlopers en Sneeuwgor-

zen konden geen record vestigen, maar de Pestvogels in Slotervaart schijnen dat wel te hebben gedaan.

Gelieve uw waarnemingen uit de periode jan uari llm maart2005 zo spoedig mogelijk te zenden aan

[bul J. Marcus, AJ. Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam, Aanraad.Marcus@ 12move.nl.

ZwafteZwaan 6-11 Rijperweg 2 ex. (NZ).24-11 Ronde Hoep 2 ex. (PT).

Knobbelzwaan l9-9 Waterland-0ost 98 ex., Gouwzee 120 ex. (M.
Kleine Zwaan Spaarnwoude: een vroege. vanafeind augustus t/m 6-9 lnlaagpolder 1 ex.2e kj. t.p.
(RvD, PM, PT).23-10 t/m 3l-12 lnlaagpolder/Houtrakkerbeemden-oost en omg. I p. en 1 ad. ex. t.p.
(PM, RR, RvD, PT). Diemerpar( lJburg en Vijfhoek:8-10 t/m 15-12 DiemeÍpar(Diemezeedijk max.

5ex. (HR, MV RvD, PM, MvL).31-l0Vrjfhoek2 ex. (NZ).Vrjfhoekdoortrekvan 9-10t/m 15-11 in

totaal 62 ex., max. 23 op l0-10 (VOD).

Zuidoost en Diemen: 1-12 Bloemendalerpolder 67 ex., 9 juv. (WvdW), 11-12 182 ex., 19 juv. (FvG),

19-12 104 ex., 12 juv. (WvdW).

Waterland en Asd.Noord:30-10 Broekergouw 4 ex.,2juv. (NZ).31-10 lJdoorn I ex. (BdK).27-11

Gouwzee 4 ex. (FvG). 26-12 0verleek 53 ex., I juv. (NZ).

Amstelland: 24-11 Botsholsedwarsweg 1 ex. (PTJ. 5-12 Bovenkerkerkerpolder 67 ex. (Erik de Vries).

Wilde Zwaan 7-10 Atletiekbaan A\23 Watergraafsmeer 4 ex. over (GvD). g-tt lnlaagpolder 1 ex.

(FÍ0. 7-11 Vijfhoek 2 ex. over (VoD).

Toendrarietgans Spaarnwoude: l2-10 lnlaagpolder 8 ex t.p. (PM). Nadien geregeld in de lnlaag-
polder en Houtrakpolder groepen t.p., max 200 ex op 6-'12; door verstoring werden er na deze

datum steeds minder gezien (RvD, PM, PI, RR).Osdorper Polders:24-11 tlm eind december Lutkemeer

max 115 oc, met v.a. 29-11 regelmatig een ex met gele halsband en onleesbare, zwarte code (JvB,

RR, PM, RvD). 2-12 Osdorper Bovenpolder 15 ex (PI). Elders: 15-10 Poppendammergouw 2 ex. (NZ).

(leine Rietgans 10-i0 Barnegat a ex. (NZ). 14-'11 lnlaagpolder 2 ex. t.p. (PM). Vrjfhoek totaal 3905

ex. door van ll - 10 t/m 15-11, met op 7-11 2512 ex. (VoD). 18-12 Durgerdammer Die 1 ex. (Fv€).

Kolgans Waterland en Asd.Noord: 10-9 lJdoorn 1 ex. met zwarte halsband (GvD). 3-10 Rijperweg

1a ex. (NZ). l0-10 Barnegat 67 ex. (NZ). 18-10 Waterland-oost 2500 ex. (M.
Spaarnwoude: 12-10 lnlaagpolder 6 ex. t.p. (PM).23-10 Dijkland 1 p. met 3 juv. t.p. (PM).27-10

lnlaagpolder 50 ex. Z (ffi). 8-12 lnlaagpolder 20 ex. (RvD, PM). 27-l2lnlaagpolder 50 ex. (PT).
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0sdorper Polders:31-10,26-12 Lutkemeer resp. 100 en 25 overvliegend (JvB).24-1,l Lutkemeer 4
ex. t.p. (JvB).25-12 Westgaarde 80 over naar 0 (JvB). Diemen:Vijfhoek totaal dooÍtrek 5465 ex.,

max. 1634 ex. op 31 - 10 (VOD).

Grauwe GansVijfhoektotaal 3815ex.door, max.406op 1-11 (VOD). t6-9 Kinseldam t000ex.
(FvG). l9-9 Waterland-0ost,t000 ex. (M.
lndische Gans 19-9 Waterland-oost 1 ex. (M. 25-9 Rijperweg 2 ex. (NZ). 't6-10 Lievelden,
Spaarnwoude 1 ex. (TvD).24-11 Botsholsedwarsweg 2 ex. (PT).

Grote Canadese Gans 2-'l'l tln 23-11 lnlaagpolder NW van Ag ca. 30 ex. t,p. (PTl.

Brandgans Vijfhoek doortrek van 10-9 ím 15-11 in totaal 4144 ex., max. 1527 ex. op 7-lt, en op
29-10 610 ex. (V0D). 1-9 Kinseldam 90 ex. (FvG), 19-9 110 ex. (M. tg-g Poppendammergouw 42
ex. (NZ). 30-10 Peereboom 11 ex. (NZ).31-10 Rijperweg 3a ex. (NZ).31-10 Zwarte Gouw 120 ex. N0
(NZ). 7-11 Rijperweg 1400 ex., 13-ll Rijperdwarsweg 2500 ex. (NZ). 24-11 Ronde Hoep 2 ex. (Pï.
27-11 Marken 1000 ex. (FvG).

Rotgans Vrjfhoek in totaal 699 doortrekkend van 2- 10 t/m 14- 11 , met op g- i 0 586 ex. (VoD). 7- t l
Vijfhoek 5 ex. t.p. (WS). 3-10 Sportpark Voorland over Atletiekbaan van AV23 19 ex. Z (M. tO-10
Kinseldam I ex. (FvG). 27-11 Kinselmeer 6 ex. (FvG). I8-12 Durgerdammer Die 3 juv. (FvG).

Casarca 2'l-8, 29-10 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (JvB, TvD).

Australische Bergeend Vanaf 24-11 tot in januari hing er een mannetje rond in het oostelijke deel
van de lnlaagpolder (Nico Rensen e.v.a.).

Mandarijneend 15-10 Boezemkanaal Rijnland 1 m. (RR).

Krooneend 5-9 Vm 9-10 Gouwzee max.172 ex. (NZ, Rob Baars via FvG, TvL). 26-9 Haven-Ballast
1aex. (NZ). 10-10 Kinselbaai 7 m.en2v. (FvG). 12-l0Vrtfhoek 1 ex.over(VoD).24-11 Botshol 2 m.
en 1 v. (PT).26-12 Schiphol-Rijk 1 ongeringd m. t.p. (RvD).

Tafeleend Vijfhoek doortrek in totaal 981 ex., max. 691 ex. op 3-10 (V0D).

Topper 31-10 Kinselbaai 2 v. (FvG). 7-11 Vijfhoek 1 ex. (VOD).

Eider 9-10 Vrjfhoek 'l ex. over (VOD). 15-12 Diemerpark 1 v. (MvL).

Grote Zee-eend 27-10 Vrjfhoek 2 ex. (VOD). 12-12 N. van brug lJburg - Vrjfhoek 1 ex. t.p. (MV).

Nonnetje 23-lt t/m 31-12 Houtrakkerbeemden-westaanv.2 v., nadien oplopende aantallen tot ca.

20 in december (RvD, PM, Pï RR). 27-11 PEN-centrale Diemen 3 v. (NZ).22-11 Gouwzee 15 ex.
(FvG).26-12 Noorder lJplas 3 v. (NZ).

Brilduiker 9-l0Vrjfhoek la ex. (V0D). 10-10 Haven-Ballast 7 ex., w.o.2 m. (NZ). 14-lt Ballastbos
12 ex. w.o. a m. (NZ).23-ll Boezemgemaal Halfweg 1 ex. (PT). 24-11,27-11 Gouwzee 420 ex. (RvD,

PM, FvG).

Grote Zaagbek 6-11 t/m 31-12 Westgaarde max. 11 v. en 1 m. (JvB, RvD, PM, PT, RR).20-11 Golfbaan
Waterland 2 v. (NZ).24-11 Gouwzee 2m.en2 v. t.p. (RvD, PM). 1B-12 Nieuwe Gouw I v. (NZ).

Middelste Zaagbek 27-11 Gouwzee 3 m. en I v. t.p. (FvG).

Smient 10-9 Nieuwe Gouw 21 ex. (NZ). 11-9 0sdorper Bovenpolder 4 ex., Osdorper Binnenpolder
10 ex. (PT). 19-9 Haven-Ballast 2 ex. (NZ).

P'rjlstaart Vijfhoek doortrek vanaf 29-8 in totaal 1423 ex., max. 398 ex. op 8-10 (VOD). 31-tO
Diemerzeedijk 1 m. (NZ). 'lg-9 Lutkemeer 2 v. (JvB). 15-12 tnlaagpolder I p. (PT).

Zomertaling 29-BVrjfhoek 1 ex. (VoD).2-9 Batterij 5 ex. (RR). 19-12 (!) Houtrakkerbeemden-west
1 m. eclips t.p. (PM).

Wintertaling 19-9 Lutkemeer 30 ex. (.JvB). t0-10 lJdoorn s00 ex. (FvG). 6-il ljdoorn 200 ex. (FvG).

Patrijs 1-9 t/m 30-.l2 Lutkemeer max. 16 ex. (JvB, PT, RR). 11-10,27-12 Westpoortweg 3-4 ex. t.p.
(PM, RvD). 27-10,13-11 Schipholweg kop polderbaan 21 ex. t.p. (pM, RvD).26-12 Schiphol-Rijk t2
ex. t.p. (RvD).

Roodkeelduiker 7-11 Vijfhoek a ex. (VOD, WS).

Roodhalsfuut 1-11 Dijk naar Marken lJsselmeerzijde 1 ad. winter t.p. (RvD, PM).
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Kuifduiker 24-10 omg. Diemerzeedijk 1 ex. (NZ, V0D). 1-11 Gouwzee, Dijk naar Marken 1 ex. ad.

winter t.p. (RvD, PM).

Geoorde Fuut 3-10 lJsselmeer t.h.v. Barnegat 1 ex. (NZ).

Vaal Stormvogeltje 24-9 lJmeer bij Muiden 1 ex. vliegend richtinq Amsterdam UB).

Aalscholver Vufhoek doortrek totaal 5784 ex., max.965 op 27-10 (V0D).

Roerdomp 18-10 Diemerpark 1 ex. (HR). 6-12tlm 31-12 Houtrakkerbeemden-oost tenminste 2 ex.

t.p., op deze plaats werden de Roerdompen laat in het seizoen voor het eerst gezien, normaliter
dateren de eeÍste meldingen hier van september (RvD, PM, RR).25-12 De Hoge Dijk-Hollandsche
Kade I ex. t.p., at een grote kikker (RvD). 26-12 Noorder lJplas 1 ex. (NZ).

Kleine Zilverreiger 24-11 Landschapspark De 0everlanden, noordoever Nwe.Meer 1 ex. Z (PT).

Grote Zilverreiger 1-9 Noorderpolder bij Botshol 1 ex. (FvG). 5-9 Gouw 1 ex. (NZ). 11-9, 17-9, 19-9
RijperdwarswegiRijperweg I ex. (NZ).27-l0Vijfhoek 7 ex. (VoD). 14-11 Ronde Hoep 13 ex. (Johan

Stuart). 16-11,5-12 Polder Groot-Mijdrecht 5 ex. (WS). 19-11 langs Provinciale Weg Diemen-
Driemond 1 ex. (EdB). 24-11 Polder Waardassacker 1 ex. (Pï. 24-11 Botsholsedwarsweg 2 ex. (PT).

+12 Polder Oostzaan t ex. (NZ).

Blauwe Reiger 30-10 in Artis nestelende vogels (WvdW). 6-12 Sloterpark Allendelaan baltsende
mannetjes (RvD, PM).

Purperreiger 1-9 Noorderpolder bij Botshol 4 ex. ad. en juv (FvG). 18-9 t/m 6-10 Diemer-

zeedijk/Diemerpark 1 ex. (NZ, MvL).

Zwarte Ooievaar 2-9 Asd.Bos t.h.v Schipholdijk 1 ex. thermiekend (M. Hooiveld, med. EdB).

Ooievaar 2-9 tim 8-10 Wilmebreekpolder 1 ex. t.p. (PietVlietstra). B-9 Vm 26-12 aanv.2 ex., later
1 ongeringd ex. t.p. in Spaarnwoude: Houtrakkerhoek, Uiterdijken, lnlaag- en Houtrakpolder (RvD,

PM, Pl RR). 10-'10 l.Jdoorn 'l ex. (FvG). 14-10 Lutkemeer 1 ongeringd ex. (JvB). 18-11 kruising
A10lA22ex-Z(EdB).
Heilige lbis Van eind augustus tot 8-9 lnlaagpolder 1 ex. t.p. (RvD, PM, PÍ).

Lepelaar 1 t/m 16-9 Osdorper Binnenpolder 1-3 ex. t.p. (Pl ÍvD). 1-9 t/m B-10 Vijfhoek doortrek 22

ex.: max. 7 op 8-10 (V0D). 4-9 Vereenigde Binnenpolder 1 ex. (TvD). 4-i1 0ud-0sdorp 1 ex. N0
(Trees Kaizer). 19-'12 Waterland-Oost,0osterpoel 1 juv. ex. t.p., vloog later naar Marken (RvD).

Chileense Flamingo 1-9 t/m 24- 11 Kinseldam 1 juv. t.p., rode ring rechter tibia, afgelezen op 9-9
door Laurens Steijn:2V21, ZwillbrockerVenn 2004 (vele waarnemers; zie foto). Aanvankelijk werd
gedacht aan een juveniele gewone Flamingo, maar uit correspondentie van Ruud Altenburg met

0laf Geiter, Universiteit van Rostock, een van de ringers in Zwillbrock, blUkt het om een Chileen te
gaan. Schrap deze Flamingo dus maar van uw regiolijstjes, dames en heren!
Wespendief 1-9 Vrjfhoek 4 ex., B-9 1 ex. en 16-9 1 ex. (VOD). 6-9 Westgaarde 1 ex. N 13.30u. (JvB).

Lepeloor j uv., Oosterpoel

Woterlond-N,

l9 december 2OO4
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Ch i I ee n se Flo m i ngo, Ki n se I do m,

l3jonuori 2OO5

Rode Wouw 11-l0Vrjfhoek 1 ex. (V0D).

Bruine KiekendiefVrjfhoek doortrek l7-9 t/m 6-11 totaal 17 ex. met op 17-9 6 ex., laatste datum
1 ex. (!OD). 7-10 Spaarnwouderveen 1 ex. (PI. 19-10 Schipholweg omg. A5 1 ex. (P0. 12-12
Westpoortweg 1 v., wrsch. 1e kj., tp. met prooi, werd door SlechMlk verjaagd (PM). 16-12
Houtrakpolder I v.jagend (PM).

Blauwe Kiekendief Diemen: Vijfhoek 6-10 3 ex., 15-'10 1 ex,27-10 1 ex, 29-10 5 er, 1-11 I ex., 5-
11 3 ex. (V0D).29-10 Diemerzeedij(Diemerpark 1 juv. (MVl en op 12-12, 13-12 1 v. (Vinctnt Hart,
RvD, PM). Spaarnwoude/Westpoort: 17-ll Houtrakkerhoek I m. ad. (RR). 19-12 Middenweg-
Westpoortweg 1 v. (RR). 24-12 Ringweg Hoeve Catharina I v. N (RvD, PM). Waterland:24-11
Barnegat, Waterland-0ost I v.jagend (RvD, PM).

SperwerVijfhoek doortrek 13-10 t/m 7-11 in totaal 76 ex, max. 7 ex op 13-tQ 6 ex op 15-10 (VOD).

Msarend 10-9 \Íjfhoek I ex. (VOD). 11-9 Centrale Hemweg I ex. naar 0 (PM).

Smelleken Vrjfhoek doortrek: 8-9 1 ex., 2-10 1 ex,9-10 1 m., ving doortrekkend kleine zangvogel
voor de telpost, 10-10 4 er, 27-10 1 ex., 5-1'l 1 ex., 7-11 2 ex. (VOD). 26-i1 lnlaagpolder 1 ex.
jagend N (PM).27-12 Westpoortweg 1 v. t.p. (RvD, PM).

Boomvalk 1-9. 11-9 Slibweg 0sdorper Bovenpolder I ex. (PT).3-9,6-9 Lutkemeerpolder t ex. (PT).

15-9 Westhoffbos 1 er (PÏ. Vijfhoek: 16-9 2 ex., 17-9 3 ex, 18-9 2 ex. (V0D). 7-10 Houtrakbos,
Borneohoeve 1 juv.jagend (PM).

Slechtvalk Westpoort: Gehele periode de adulte ex, op de Centrale Hemweg.0p 25-9 had dit stel

bezoek van een ad. v., dat verjaagd werd door het territoriale v. (PM). 28-9 Íln 31-12
Westpoortweg I v. ad. t.p. (PM, RR, RvD). 26-11 t m. ad. Westpoortweg jagend (PM). 25-12
Westpoortweg de bekende v. ad. t.p.; zij verjoeg een juveniele soort- en sexegenoot (PM).

Spaarnwoude:8-9 lnlaagpolder mast 21 I m. ad. en 1 v. ad. Lp., v. met prooi; verjaagd door Nuon-
medewerkers wegens werkzaamheden aan de mast (PM). Nadien geregeld 1 ad. v. en soms tevens
een ad. m. in de electriciteitsmasten nn. 19 t/m 21 en 27 gezien (PM, RvD, RR).

Waterland, Asd.Noord, Zaanstreek: 11-9 R'rjperdwanweg 1 juv. (GvD). 10-9, 1-10, 2-10 Rijperweg 1

ex. v. (NZ, M. ts-g Uitdam 1 ex. (M. z+-g lJdoorn t m. (MV). 3-10 Zwarte Gouw 1 ex. (NZ).9-10

Varkensland I ex. (NZ), deze vogel werd hier vanaf eind oktober regelmatig waargenomen, ook
jagend gezien bij Het Schouw en in de Broekermeer (WvdW). 6-11,27-11 Kinseldam 1 ex. (FvG). 1+-
11 Barnegat 1 juv. (NZ). 11-12,26-12 Polder oosuaan resp. 1 ad. en 1 juv. t.p. (NZ).
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Omvaltorens: 5-10 t/m 13-12 en daarna, l v. ad. t.p., op alledrie de torens gezien (P. Scholten, BdK,

GvD, RvD, PM).

Diemen/lJburg: 23-10 t/m 12-11 Diemerpark I ex. regelmatig gezien, t.p. in electriciteitsmast of
overvliegend (BdK, MvL, VOD).

Zuidas: 24-11 Atrium, Zuidas 2 ex. (DB-Vogell'rjn, med. GvD op AVN). 25- 1 2 Buitenveldert,

StibbetoÍen 1 ad. (wrsch. m.) rondvliegend (RvD).

0sdorper Polders: 13-1'l Lutkemeer 1 ex. vliegend richting Haarlemmermeer (JvB).22-11 Lutkemeer
I m. NW (RR).23-11 0sdorper Bovenpolder 1 ex. (Pï.29-11 Osdorper binnenpolder 1 ex. tp. (JvB).

Aalsmeer en Haarlemmermeer: gehele periode I v. ad. t.p. masten en akkers Vrjfhuizen (RvD, PM).

13-ll Tweeduizend El (tussen Badhoevedorp en Zwanenburgbaan) I ad. t.p. in akker (RvD, PM). 10-

12 Aalsmeer WateÍtoren 1 v. ad. t.p. (RvD, PM); deze vogel was wederom vanaf 12-9 present (KE).

t9-12 Schiphol-Oost I ad. jagend (RvD), 25-12 Schiphol-Rijk 1 ad. v. t.p. (RvO).

Waterral Bretten: t-9 t/m 31-12 De Kluut >2 ex. (RvD, RR, PM, PïJ. l1-12 Brettenpad t.h.v. WC De

Bretten 1 ex [tvD). 1l-12 Gemaal Bretten 1 ex. [tvD).27-12 Nieuw Brettenpad 2 ex. biggend (RvD,

PM).0sdorp: 27-11 Westgaarde t ex. (PT).27-11 Lutkemeer 1 ex. (PIJ.

Spaarnwoude:29-9 Houtrakkerbeemden-west 1 ex. biggend (PM). Z-tZ Houtrakkerbeemden-oost I
ex. (RR). 7-10 Um 2-12 Batterij-Spaarnwouderyeen max. 2 ex. (PÍ, RR).

Elders:23-10,9-12 Diemerpark resp.5 en 8 ex. (BdK, MvL).6-11 lJdoorn 2 ex. (FvG). l2-12
Kinselbaai 2 ex. roepend (FvG). 2+11 Excuniepad 0everlanden Nwe.Meer, Asd.Bos 1 ex. (PT).

2,1-11 Botsholsedwarsweg I ex. (P0.

Kraanvogel 1t-l0Vrjfhoek 1 ex. le kj. (VOD).

Scholekster 13-12,27-12 Diemerpar(lJburg 2 ex. (RvD, PM, GvD).

Bontbekplwier DoortrekVijfhoek 1-9 t/m 6-10 totaal 8 er (!OD). 10-9 t/m 18-10 Kinseldam, min.
2 o( 18- 10 en max. 30 er op 1 6-9 (PM, FvG, M.
Kleine Plorier 1-9 Lutkemeer 1 ex. (JvB). Late waarneming: l6-10 lnlaagpolder Gemaal '1879 1 ex.

[ïvD).
Strandplwier 1-9 Vrjfhoek 1 ex. (VOD).

Morinelplwier 7-9 Ringweg omg. Weg over Kavel 35: 1 ex. op naar 0 (PM). 9-9 Ringweg 'l ex.

opvliegend Z0 (RR, Hans Schuurman). 10-9 Rijperweg, Zuiderwoude 8 ex. in stoppelveld (JLK).

Goudplevier 3-9 lnlaagpolder ruim 100 ex., 23-11 tln 29-12 max. 120 ex. (P0, 15-12 100 ex. (RR).

3-9, 15-10 Rijperweg resp. 25 en 400 ex. t.p. (NZ); 5-9, 19-12 Gouw resp. 63 en 120 ex. (NZ). 11-10

0sdorper Bovenpolder 60 ex. (PTl. Vrjfhoek in totaal 108 ex., max. 80 op 6-11 (VOD). l4-ll
0pperwoud 1200 ex. (NZ). 14-tl ftereboom 1200 ex. (NZ).

Zilverplwier ll-9 0sdorper Binnenpolder I ex. i.g.v. Kievieten (PhD). 16-9 Vrjfhoek 'l ex.,3-10 1 ex.,

6-10 6 ex., 9-10 5 ex., t0-10 I ex., l2-10 1 ex. (VoD). 7-10 lnlaagpolder 4 ex. winterkleed naar Z
(PM). 12-10 lnlaagpolder I ex. winter 0 (PM). ze-to lJdoorn 2 ex. (MV).

Kieviet 6-11 Kinseldam 220 ex. (FvG). 6-ll lJdoorn 950 ex. (FvG).27-1i Kinseldam noordpunt 1500

ex. (FvG).

Kanoet 3-9, 10-9, l6-9 Kinseldam 1 ex. (FvG, WJH).

Drieteenstrandloper 3-9 Kinseldam 1 ex. (WJH).

Kleine Strandloper l-9 Vrjfhoek 2 ex. (VOD). 2-9 ím l8-10 Kinseldam 1-40 ex.: hoogste aantal op
3-9 (WJH, n FvG, M MV LS).8-10 lJdoorn 5 ex. (§).8-10 Houtrakkerbeemden-oost 2 ex. (RR,

PM). t4-11 lnlaagpolder 1 ex. t.p. (PM).

Temmincks Strandloper 2-9 Kinseldam 3 ex. (PT), nadien tot 24-9 steeds 1 ex. (WJH, MV/).

Krombekstrandloper 2-9 t/m 16-9 Kinseldam 2-8 ex. (ff, WJH, F\C). 8-10 lJdoorn I ex. (§).
Bonte Strandloper 2-9 t/m 12-12 regelmatig tamelijk hoge aantallen op de Kinseldam (vele waar-

nemers), zo werden er op 24-10 44 ex. geteld (NZ), en op 18-10 maar lie8t 92 (M. Oat is nochtans
geen regiorecord: 10-11-91 Marken 120 ex. (Wim van der Schot); 29-3-92 Marken ll8 er (M; 16-

4-94 Marken ll2 er (M.
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Ook in lJdoorn werden er geregeld tientallen ex. gezien: 8-10 35 ex. (LS), 10-10 50 ex. (FvG), 28-10
30 ex. (MV), 6-11 55 ex. (FvG). Elders waren de aantallen bescheidener:

2-10 Dijkeinde 1 ex. (NZ).29-10 Bloemendaleígouw 8 ex. (NZ).

Doortrek Vijfhoek 3-10 ím 27-10 totaal 32 ex., met op 3-10 max. 2t ex. (VOD).

Spaarnwoude: 18-11 t/m 20-12 lnlaagpolder en Houtrakpolder 4-20 er t.p. (RR, RvD, PM, PT). 11-

I2 D'rjkland 3 ex. t.p. (RvD, PM).

Kemphaan l8-10 Kinseldam 2 ex. (M.28-10, 6-11 lJdoorn 9 en 3 ex. (MV FvG).

6-11 ím 31-12 lnlaagpolder/Houtrakpolder max. 19 er (TvD, RvD, PM, RR, PT).

Bokje 18-9 Broekzijdse Polder 1 ex. (WS).8-10 lJdoorn 't ex. (LS).9-10 Lutkemeer 1 ex. (JvB).27-10

Spaarnwouderveen 1 ex. (PT).

Watersnip Vijfhoek doortrek van 3-10 t/m 14-11 in totaal 834 ex, max. 127 e)c zowel op 3-10 als op
6-11, 7-ll 82 ex (VOD). Lutkemeer gehele periode aanwezig, ma& 50 e)c op 29-10 vijver Westgaarde.

8-10, 28-10 lJdoorn 300 er, op 6-11 250 ex. (LS, MV hC). 28-10 Weg over Kavel 35, HoutÍakpolder
270 ex in paniek opgevlogen i.v.m. jagende Sperwer (PM). G-tt Kinseldam 120 er (FvG).

Houtsnip 29-10. 16-12 Flevopark 1 ex. (David Tempelman). l-11 Laanweg Noord Asd.Noord 2 ex.

opgestoten, l2-11 I ex. t.p. (WJH). 27-11 AMC-tenein 3 ex. (WS).8-12 Diemerpark I ex. (MvL).

Rosse Grutto 8-10 Kinseldam 1 ex. (LS). 5-11 Vrjfhoek 8 ex. (VoD).

Regenwulp 1-9 Noorderpolder bij Botshol 1 ex. over (FvG). Kinseldam:2-9 3 ex. (PT| 10-9, B-10 1

ex. UvB, PM, PI, WJH, LS).

Wulp l0-9 Kinseldam 60 ex. (WJH). 18-9 Broekzijdse Polder 10 ex. (WS). Vijfhoek in totaal 554 ex.
geteld, met op 5-11 het max. van 77 ex. (VoD).

Tureluur 2-9 Kinseldam 2 ex. (PT). 6-1,24-11 0sdorper Binnenpolder 1 ex. (ÍvD, JvB). 6-n, 7-11

Kinseldam 1 ex. (FvG, NZ).

Zwarte Ruiter 8-9 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (PM).

Groenpootruiter 1-9,4-9 Lutkemeer 1 ex. (JvB).3-9 Kinseldam enkele ex. (WJH).9-9
Haarlemmerweg t.h.v. Eendrachtpolder 2 ex. overvliegend (PhD). 1i-10 Noorder lJplas 2 ex. Z (NZ).

WitgatjeAmstelland: 'l-9 Noorderpolder bU Botshol I ex. (FvG).24-'t1 Botsholsedwarsweg 't ex.
(Pï.7-9 Groot-Duivendrechtsepolder 2 ex. (RR). '10-12 Middelpolder onderAmstelveen 1 ex. (RvD,

PM). Amsterdam-West en Spaarnwoude: 4-9 t/m 8- 1 2 Lutkemeer max. 3 ex. (JvB, RR, RvD, PM, Pï).
17-11 Westgaarde 2 ex. (RR). 12-10 Noordzeeweg omg. Praxis 2 ex. t.p. (PM).27-10
Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (PT).2-12 lnlaagpolder 2 ex. (RR). 15-12 Middenweg Houtrakpolder
1 ex. (RR). Asd.Noord/Waterland: 10-9 Kinseldam 2 ex (WJH). 1t-9 Schuilhut Zuiderwoude t ex.

fl'vl). Diemen: 3-10, 30-10 Vijfhoek 1 ex. (V0D).

Bosruiter 1-9 Kinseldam I ex. (RvD, PM).8-9,9-9, 11-9 0sdorper Binnenpolder max.3 ex. (RR, m.
11-9 Schuilhut Zuiderwoude 3 ex. [vL).
Owerloper 1-9 Marken 'l ex. (RvD, PM). 1-9 Barnegat'l ex. (RvD, PM). Z-9, t6-9,24-9 Kinseldam
resp. 6, 2 en I ex. (PT, FvG, MV). 17-9 Vrjfhoek 2 ex. (VoD). 30-il Pont Hemweg 1 ex. t.p., aanv. aan
noordoever Noordzeekanaal, vloog verv. naar zuidoever (RvD, PM).

Steenloper 1-9 Kinseldam 2ex.,2-9, t0-9, l6-9 1 ex. (RvD, PM, PT, WJH, FvG).

Rosse Franjepoot 6-11 terw'rjl toute vogelend Nederland bij het lJmeer te Muiden op zoek was
naar een ontsnapte Buffelkopeend was eÍ op de Vijfhoek 1 Rosse Franjepoot een t'rjdje Lp. (VOD).

jager sp. t0-9 lJmeeÍ omg. telpost Vrjfhoek 1 ex ver weg op water (WvdW).

Grote Jager 24-9 Muiden monding Vecht I juv. t.p., later boven lJmeer rondvliegend met tweede
ex.Ook op WG Asd.-tenein (JB).

Middelste Jager 22- 10 Vrlfhoek 1 ex. (V0D). Dit moet het elfde geval voor de regio zijn.
Dwergmeeuw 1-9 Marken I ad. winterfoer. insecten (RvD, PM).8-9Vr.lfhoek 12 ex. (M.
Stormmeeuw 7-11 Vrjfhoek 192 ex. (VOD).

Geelpootmeeuw 25-9,6-10 Erasmusgracht 1 ad. (RA, PM). 1-10 Plein'40-'45 t ad. t.p. (PM). 1-10,
24-10 Lutkemeer 1 ad. (JvB, RR). 7-10 Vrjfhoek 1 ex. (VOD). 14-10 1 ex. le kj. Oosterpark (RA).
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Fontische Meeuw 19-9, 23-10,27-10 Erasmusgracht 1 ex. 1e kj. (RA, J. Garvelink). 5-10 Vijfhoek 1

ex. subad. t.p. (VOD). t8-10 1 ad. t.p. telpost Vrjfhoek (GvD). 23-10 Diemerzeedijk 1 ex. 1e kj. t.p.

omg. A10 (RvD). 28-11 Erasmusgracht 1 ex. 1e kj. met ring die gedeeltelijk af te lezen was: T0001,

deze vogel bleek afkomstig uit de 0ekraïne, geringd in natuurreservaat Kaniv. Andere vogels met T-

ring werden in 2004teruggemeld uitCentraal Polen en ltalië (RA). 11-12 Plein'40-'45 1 ex.2e kj.

(RA, WvdW).
Hybride Pontische Meeuw Een exemplaar te kj. met Poolse ring 7P48 werd waargenomen op 25-9
lcova, Nwe.Hemweg, Kajuitweg en later'17-10 Burg. Cramergracht,24-10 Plein'a0-'a5 (RA).

Kleine Mantelmeeuw 28-9 Erasmusgracht 1 ex. 2e kj. met linkó rood code in wit CE en rechts geel

code in zwart C95, Maasvlakte 26-6-03 als pullus; had sterk doorgegroeide ondersnavel (PM). De

ringinformatie is afkomstig van Ruud Altenburg die de vogel al voordien mooi portretteerde. 1l-12
Plesmanlaan 1ex. 1e kj. nog grotendeels in juv. kleed t.p. (RA,WvdW).24-12 Erasmusgracht 1 ad.

en 1 ex. le kj. tp. (RA).

Grote Mantelmeeuw Talrijk Kinseldam, m.n. op 18-12 a0 ex. (FvG), slechts weinig in de stad: 11-12

1 ad. Westlandgracht (RA, WvdW).

Reuzenstern I-9 Vrjfhoek 5 ex. (V0D).

Visdief 9-10 lJsselmeer, Uitdam 1 ex. (NZ). 10-10 Vijfhoek 1 ex. (VOD).

Dwergstern 2+9 lJmeer bij Muiden 1 ex. (JB).

Zwarte Stern 1-9 Gouwzee talrijk; Uitdammerdie talrijk (RvD, PM).2-10 Dijkeinde 1 juv. (NZ).9-10

D'rjkeinde 1 ad. (NZ). 10-10 Barnegat 1 ex. (NZ).

Halsbandparkiet l2-ll landel'rjke slaapplaatstelling, in totaal zo'n 1800 ex. in de regio, waarvan

het leeuwendeel, 1196 ex., bij de Sloterplas werd gezien. Landel'tjk wordt het aantal op 5400 ex.

geschat (med. JLK op AVN, I 6- 11 ; zie tevens het artikel in deze Gierzwoluw).
Holenduif 12-ll Vijfhoek 65 ex. (VOD).

Houtduif Vrjfhoek totaal 3513 ex., max. 790 op 19-i0 (VOD).

Koekoek 4-9 Westgaarde 1 ex. (JvB).4-9 Bl'rjkmeer 1 juv. (NZ). 8-9 Vrjfhoek 1 ex. (M. l8-9 Haven-

Ballast 1 ex. (NZ). '19-9 Waterlandse Zeedijk 1 ex. doortrekkend (M.
Kerkuil 16-10 Raadhuisstraat, Nigtevecht I ex. vliegend 21.00u. (EdB).23-10 Leeuwenveldseweg,

Weesp 1 dood ex., op leeftijd van ca.l mnd. geringd Knarweg, 0.Flevoland op 23-6-01, uit nest van

5 jongen (EdB). WaarschUnlijk betreft het de vogel die men een t'tjdje verpleegde in Vogelopvang

Het Gooi, waar men naliet het ringnummer te noteren, en daarna losliet in Muiderberg.

Bosuil 7-10 Burg. Röellstraat/Col'rjnstraat 23.00u. I ex. roepend (PhD).

Ransuil 9-9 WC Tuinwijck 12 ex. (JLK). 7-10 Schinkelbos 1 dood ex. (RR). 29-10 ím l5-12
Westgaarde max. 6 ex. (JvB, PL RR). t0-12 Nessersluls 4 ex. in wilgje voortuin (RvD, PM). ln de eer-

ste helft van december was er een roestplaats in Uithoorn aan de Arthur van fthendellaan; deze

was op 14-12 verlaten (KE).

Velduil 15-l0Vrjfhoek 1 ex. naar lJburg (VOD, Wil Leurs, BdK).

Gienwaluw 3-9 Nigtevecht 1 ex. (EdB).

Erzijn enkele late meldingen van op de gewone Giezwaluw gel'rjkende exemplaren, waarvan niet

uit te sluiten is dat het om een andere soort of ondersoort dan de hier gebruikelijke gaat; iedereen

hoopt natuurl'rjk op een Vale Giezwaluw! 23-10 Kudelstaart 1 ex. N (J. van der Woude). 24-10
Aalsmeer, Rietgorsstraat 1 ex. (KE). 9-11 hoek v.d.Madeweg/Spaklerweg 1 ex. overvliegend (Hans ter
Haar).

lJsvogel Amstelland: 1-9 Noorderpolder bij Botshol 1 ex. (FvG).

Osdorper Polders:2-9,3-9,8-9, 10-'12 Bijenpark Eendrachtpolder I ex. (RR).7-9,9-9 Osdorper

Binnenpolder 1 ex. (ff, RR). 18-9, 19-9, 9-10, 14-11 Lutkemeer 1 ex. (Pl, JvB). '19-11 0okmeerweg,

Westgaarde 1 ex. (RR). Brettenzone:6-9 De Kluut 1 ex. 1e kj. t.p. (PM). 11-12 Brettenpad 2 ex. (RvD,

PM). 12-9 Westergasfabriek 1 ex. (Michael Cooper).

Boven het lJ: 11-9 Buiksloterbreek 1 ex. (NZ). 11-9 Volgermeer I ex. (NZ). 12-9
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Schellingwouderbrug 1 er (NZ). >25-9 de laatstejongen van de Noorderbegraafplaats uitgevlogen
(NZ). 12-10, 17-'10 Vliegenbos 1 er (NZ). 23-10 Rietland I ex. (NZ). 13-llWestertocht, Tuindorp

oosEaan 1 ex. (NZ).28-ll Noorder lJplas 1 ex (NZ).28-lt Zwarte Gouw 1 ex. (NZ).26-12'tïwiske
1 ex (NZ). Zuidas: 1'l-10 Beatrixpark 1 er (Hanna Hirsch).

oost en Diemen: 18-9 Ballastbos 3 ex (NZ). 5-10, 24-l0Vijfhoek 2 ex. (VoD). 23-10, 15-12

Diemerpark 1 ex. (BdK, MvL), op 12-11 3 ex. (MV). 11-12 Nieuwe Diep 1 ex (David Tempelman).

Draaihals 12-9 Haven-Ballast 1 ex (NZ).

Groene Specht 2-9 t/m 15-11 Bijenpark Eendrachtpolder 1 er (RR, PTl.

Vanaf 6-9 gehele periode Westgaarde 1 ex (JvB, Pï). 26-9 Slibweg Osdorper Bovenpolder 1 ex.

[trees Kaized. 10-9 Middelpolder onder Amstelveen, Watezuivering 1 ex [ÍvL). 5-11 Amstelveense

Poel 1 er (A Dufinhoven). 22-10 Sportpark Spieringhorn 1 er (tvD), 2-11 Station Sloterdijk 'l ex
tp., op 14-11 werd aan de Seineweg ook een ex gezien (Kitty Bruinl med. WvdW). 21-11 Kraaij-
vangeÍstÍaat SloteÍmeer 1 ex gehoord (PM),3-12 Sloterpark, Het Ruige Riet 1 er gehoord (RR).

Grote Bonte Specht Vrjfhoek doortrek: totaal 83 ex, max. 10 eL op I 7-9 (VoD).

Veldleeuwerik Vijfhoek doortrek: totaal '1291 er, ma)c 443 ex. op 27-10 (VOD).

Boomleeuwerik 9-10 Vijfhoek doortrek: 1 er, 27-10 1 er (V0D). 12-11 Vijfhoek 1 ex. t.p. (MV).

Oseravaluw l6-9 Houtrakkerbeemden-oost a ex. (Pt). l7-9 Vijfhoek 11 ex., 18-9 2 ex. (V0D).

Boerenzwaluw 15-10 Vijfhoek 4 ex. (VOD). 17-10 Belmermeer 1 ex. ZW (NZ). 22-10 Langswater 1

ex Z (PD.

Huiszwaluw l8-9 Vijfhoek 250 ex., 2-10 3 ex.,3-10 3 ex.,5-10 2 ex. (VOD).

Boompieper 1-gVijfhoek I ex, 15-10 1 er (V0D).5-9 Waterland I ex. (M.9-9 Nigtevecht 1 ex 0
(EdB). 16-9 Kinseldam 1 er over (hrG)

Waterpieper 8-10 lJdoorn Z ex. (15). l0-10 lJsselmeerdijk Uitdam 2 er (NZ). 24-11 Kinsel 4 er
(RvD, PM).

9-10 DoortrekVrjfhoek 2 ex., nadien t/m 15-11 nog 13 oc, maK 4 op 29-10 (VoD).30-10Vijfhoek 5

ex.tp. (VoD). 2+10, 3t-10 Haven-Ballast resp. 3 en 9 ex. (NZ). 13-12, 15-12 Diemerpark 1 ex.

(RvD, PM, MvL).

27-11 Oude Notweg, Vereenigde Binnenpolder 3 ex. (PÍ1. 19-12 lnlaagpolder 3 ex. (RR).

14-12 Noordzeeweg 1 ex. (PM). i9-12,26-12 0sdorper Bovenpolder resp. l7 en 7 er t.p. (JvB). tS-
12 Lutkemeer 1 ex. (RR).

Oeverpieper 8-10, 9-10 en 29-10 Vijfhoek 1 ex (VOD). l-11 dijk Kinselbaai 1 er invallend (RvD, PM).

Gele KwiktaartS-9, l8-9 Lutkemeer 1 ex. (RR, PÍl. 19-9Vijfhoek4ex., 10-10 1 ex (V0D).

Grote Gele Kwiktaart Westpoort: 13-9 Butaanweg 1 er N (PM). 21-10 1 ex. overvliegend
Sloterdijk bij fttruskerk (PhD). 11-12 Aziëhaven 1 ex. 0'vD). 15-12 Kabelweg 1 ex (PM). l5-12
Westpoortweg 1 er (PI).

Zuid: 21-9 Jaap Edenbaan 1 ex (ftter Jongejans). 9-t0 Apllohal 2 er [ÍvL). De Pijp: 11-,l0 2c Jan van

der Heijdestraal Communi§ School, op plat dak van gymzaal 1 ex tp. (Nora Esenstam).

Centrum:29-9 hoek Reguliersgracht-Keizersgracht 1 ex. (MV} l6-10 Prins Hendrikkade 1 er (RV). 1-11

Bloemgracht 1 ex. (RV). 1-11 Nassaukade-Hugo de Grootstr. 1 ex. ÍR\4. 16-11 Leidsegracht I ex. (NZ).

oost 30-9 Mauritskade bij Korte's-Gravesandestraat 3 ex. t.p. (RA). 1-10 Ringdijk 1 ex. (MM. 12-10
Zeeburgerpad 1 ex. gehoord (RA). 12-10 slaapplaats Artis 7 ex. (WvdW). 15-10 Sarphatistraat t.o.
nr. 514 I ex. (BdK). 26-12 Sporenburg 1 ex. (M.
Diemen: 2-10, 13-10 Vijfhoek 5 ex., totaal in hele periode aa ex. (VoD). 3-11 Diemerpark 3 ex.

(MvL). 1a-11 PEN-centrale 1 ex. (NZ).

West: 9-10 Erasmusgracht 1 ex. gehoord (RA). 12-10 Haarlemmerweg - Eliasstraat 1 ex. (PM). 20-
10 Rembrandtpark 1 ex. Z (TvD).23-10,2-11,3-il Schinkelkade hoek Schinkelstraat t er (RH).27-

l0 Noordzijde, Slotermeer 1 ex over (PM). 29-10 Bos en Lommerplein 1 ex. tp. (RV). S-tt
Markthallen J.van Galenstraat I ex. (RV). 3-11,27-11 Albardagracht bij Colterman-straat 3 ex. (PhD,

RA).27-11 Avan Metzhof, Slotervaart 1 ex (RA).28-11 Nova Zemblastraat 1 ex t.p. (KeesJonked.
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§kstvogel (boven) en Jopdnse kstvogel, beide l kj vrouwtjeq ZMA

29-11 D.Ricardostraat Biekerpolder I ex. oveÍ (EdB).30-11 Lobo Braakensiekhoí Slotervaart 1 ex.

(Jan Jongejans). 15-12 Burg. Fockstraat I er (PM).

osdorp: t1-10 vanafdeze datum Lutkemeer mar 4 ex present (JvB, PT, RR). l5-10 hngswater 1 ex.

(PI).

Spaarnwoude: 12-10, 16-12,29-12 lnlaagpolder 2 ex (PM, m. 16-10 Crayenstein 1 ex. [vD).
Benoorden het lJ: 10-10 Ransdorp 1 ex (FvG).26-10 Ranonkelkade 1 ex (WJH).4-11

Buikslotermeerplein 1 er over (EdB). 13-11,20-11 Vliegenbos 1 ex (NZ). t3-11 Noorder lJplas 1 ex
(NZ). 24-It Liergouw 1 er (RvD, PM).30-11 Westzaand'rjk 1 er (RvD, PM).

Haarlemmermee r 27 -'lO, 29- 1 2 Schipholweg, omg. Boesingheliede t ex (PM).

Amstelrrcen: 12-11 Aelbrechtlaan Amstelveen t er (RR).

Vechtstreek: 27-11 tlm 19-12 regelmatig een overvliegend er Nigtevecht (EdB).

Witte Kwikstaart 9-9 slaaptrek van 6 ex. htroleumhaven 20.05u. (PM). 30-11 Nwe.Hemweg-

Kajuitweg t er (RvD, PM). Vanaf 13-ll in de Lutkemeer de hele periode zeker 10 ex present (JvB,

RR). t8-11, 23-11,26-11 Eendrachtpolder 30 ex. t.p. (RvD, PM). 2t-11 lnlaagpolder 10 er, 12-126
ex. (PML '15-12 3 ex. (RR). 2+12 0ude Notweg Spaarnwoude 8 er in bagger op weiland (RvD, PM).

29-12 Schiphol-Oost, Brugstraat t.h.v. Bosrandweg 'l er (PM). 29-12 Cruquiusweg 1 ex t.p. (R/).

Japanse Pestvogel 27-9 Kometensingel, Ïuindorp Oostzaan 1 ex tegen ruit gevlogen. Door de

Dierenambulance afgeleverd bij Vogelopvang De Toevlucht. Daar is de vogel overleden (Ger Zand, in

lit. 27-9 en 11-10-04).0p 7-l-05 werd bekend dat bij onderzoek van de vogel in het ZMA het bleek

te gaan om een Japanse Pestvogel. Waarschijnl'rjk uit een volière afkomstig, hoewel er geen tekenen

van gevangenschap waren (med. RA op AVN).

Mvogel 9-11 Vrjfhoek 12 ex (VOD). 12-1I Fideliolaan Amstelveen 13 ex (RR), op deze plek werden

van 1l-11 t/m 29-11 kstvogels gezien (Marleen Andriesen).30-11 Jeanne dArcstraat, Amstelveen

15 er (Marleen Andriesen).25-11 ím 2-'12 SlotervaartVan Alkemadestraat-BoÍstÍaat tot 58 er Lp.
(RvD e.v.a.). Volgens RV (AVN,26-11) is dit de gÍootste groep kstvogels die ooit in de regio werd

waaÍgenomen, en de enige die uit meer dan dertig oc bestond. Een overleden ex werd door een

buurtbewoner aan RA overhandigd, die hem weer overdroeg aan het ZMA Het betrof volgens Kees

Roselaar een 1e kj. v. (med. RA 30-11-04). 14-12BotggÍaaf, Buitenveldert 1 ex op bess€nstruik
(Gert van Bladeren). 24-1 2 H.de Vriesstraat-Kapteynstraat, Watergraaftmeer I 2 ex Z (GvD).

Gekraagde Roodstaart 8-9 Vrjfhoek 4 ex. tp., 26-9 1 ex, 12-10 1 ex (V00, Na.9-9 Artis I Íaam-

slachtoffer bij gorillaverblijf, overleefde het drama (WvdW).

Zwarte Roodstaart'18-9 Amerikahavenweq 3 er (ÍvD).30-9 Radarweg Westveem 1 m. ad. op dak
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zingend (PM). 3-10 Vrjfhoek 1 ex. (NZ). 17-10 Maarschalk Oslofjordweg 3 ex. (NZ). 29-10 0sdorper

Bovenpolder 1 ex. (JvB). 30-10 ZeeburgerstÍaat 1 ex. zingend (WvdW). 30-10 Entrepotdok 1 ex. zin-
gend (WvdW). 29-12 Schinkelbos 1 ex. (PB).

Paapje 4-9 Lutkemeer 4 ex. (JvB). 5-9 Haven-Ballast 2 ex. (NZ). 5-9, 1l-9 Volgermeer resp. t en 2

ex. (NZ). 7-9 Vm 29-9 Middenweg Houtrakpolder max. 6 ex. (PM).9-9, 16-9 lnlaagpolder 4 ex. (RR,

m. 10-g Zwarte Gouw I ex. (NZ). 12-9 Vijfhoek 3 ex. (NZ). l3-9 Z. van Ransdorp 2 er (JLK). 19-9

De Munt 4 ex. (M. 19-9 Bloemendalergouw 2 ex. (M. 19-9 Poppendammergouw 1 ex. (NZ). 25-9
Oslofjordweg 1 ex. (NZ). Late exemplaren: t6-10 Haven-Ballast 1 ex. (NZ),30-l0Amerikahavenweg

I ex. [ÍvD).
Roodborsttapuit 1-9 Blijkmeer 1 juv. t.p. (RvD, PM).3-9 Houtrakpolder t v. (P0.28-9, 29-9,5-10,
8-10 Middenweg Westpooít max. 6 ex. t.p. (PM, RR). 7-10, 29-12 Schinkelbos resp. 2 ex. m.v. en 1

ex. (RR, PB). 24-10 Diemezeedijk 3 ex. (NZ).

Tapuit 1-9 Dijkeinde 2 ex. (RvD, PM). 1-9 Marken 1 ex. (RvD, PM). t-9,4-9 Blijkmeer 1 ex. (RvD,

PM, NZ).5-9, 17-9 Ruperweg 1 ex. (NZ). 11-9 Rijperdwarsweg 1 ex. (GvD).5-9 Landsmeerderveld 1

ex. (NZ). l0-9 Zwarte Gouw 6 ex., 1-10 2 ex. (NZ). 13-9 Z. van Ransdorp B ex. (JLK).3-9 Batter'rj

Halfweg 1 ex. (RR). 4-9 t/m 29-9 lnlaagpolder max. 10 ex. [ÍvD, RR, PM). 6-10,8-10 Ringweg

Spaarnwoude 4 ex. (RR). 8-10 Middenweg Westpoort 3 ex. (RR). 5-9 Haven-Ballast t ex. (NZ).8-9

Vijfhoek 1 ex. door,2 tp.(M. 18-9, i9-9 Broekzijdse Folder resp.2 en I ex. (WS).3-10,5-10,6-10
Diemezeedijk resp. 4, 5 en 3 ex. (NZ, MvL). 6-9, 8-9 Lutkemeer 2 ex., 12-9 4 ex. (JvB, RR). 7-9
Groot-Duivendrechtsepolder 2 ex. (RR).

Beflijster 8-10 lJdoorn 1 ex. (LS). 0p 14-10 meldde Jan ïmmer op AVN een exemplaar dat, naar

G. Schuitemaker hem medegedeeld had, enkele dagen eerder dood was gevonden op WC Ons

Buiten.
Kramwogel 10-10 Overdiemerpolder 3a ex. (NZ). 15-t0 Lutkemeer 1 ex. (P[). 16-10 Rijperweg 14

ex. (NZ). 6-11 Volgermeer 72 ex. (NZ). 21-11 Vrjfhoek 38 ex. (NZ).

Koperwiek 25-9 Nieuwe Hemweg 2 ex. overvliegend (PM).23-10, 18-12 Rietland resp. 12 en 22

ex. (NZ). 31-10 Haven-Ballast 7 ex. (NZ).

Zangl'rjster Vrjfhoek totaal 615 ex., op 2-10 het max. van 188 ex. (V0D). 23-11 Vliegenbos zang
(NZ). 25-1 2 Baanakkerspark zang (NZ).

Grote L'rjster 4-9 Nieuwe Brettenpad I ex. Z (RvD, PM). 14-10 Schinkelkade-Hoofddorpplein I ex.

in boom (RH). 29-10 Laanweg Noord, Asd.Noord 5 ex. over (WJH). 6-11 Groote Braak 1 ex.0 (TvD).

Zwartkop l4-10 Westgaarde 1 m. (JvB). 28-12,29-12 R.Bloemgartensingel 1 m. in tuin (RR).

Bladkoning 1 5-10 Vrjfhoek'l ex. roepend (VOD).

Tjiftjaf 6-11 lJdoorn 1 ex. (FvG). 7-11 Van Riebeeckhavenweg 1 ex. druk zingend (PM).

13-11 Nijverheidslaan, Weesp 2 ex. t.p. (EdB). 13-ll t/m tS-tZ Westgaarde 1 ex. (JvB).27-11

Marken 1 ex. (FvG). 30-11 Groote lJpolder in ruigte wegberm oosEijde ZijlanaalF 3 ex. t.p. (RvD,

PM).8-12 Ma Braunpad 3 ex. t.p. (RvD, PM).8-12 lJpad Schiphol-West t ex. (RvD, PM).8-12
Brettenpad 1 ex. roepend (RvD, PM). 11-12 Camping Uitdam 1 ex. (NZ). 13-12 Rozenoordbrug

oostzijde 1 ex. roepend bij fietspad (RvD, PM). 2-11,19-12 Nigtevecht 1 ex. t.p. (EdB). 26-12
Sporenburg 1 ex. t.p. (^l).zg-lz Schinkelbos 2 ex. (PB).

Goudhaantje 10-10 Vrjfhoek 20 ex. (F. de Kruifl.
Vuurgoudhaantje Weinig meldingen dit najaar: 5-10 Vrjfhoek 2 ex., 13-10 1 ex. (VOD). 14-10

Westgaarde 1 ex. (JvB).25-10Amstelveense Poel I ex. (RvD).31-10 Frankendael 2 ex. (GvD).31-10

Galileiplantsoen 1 ex., 2 Um l1-11 tenminste 2 ex. (GvD). 27-11 Seiffertplein De Aker 1 ex. (JvB). 5-
11 Artis 1 ex. (RR).21-12 Laplacestraat 1 ex. in tuin (GvD).

Grauwe Vliegenvanger 6-9 Westgaarde I ex. UvB). 8-9 Vijfhoek 1 ex. t.p. (M.
Bonte Vliegenvanger 6-9 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Baardmannetje 9-9 Vm 23-11 De Kluut max.24 ex. (RR, PT). 19-9 oosterpoel gehoord (M. 26-9
Haven-Ballast 2 juv. (NZ). 9-10 Vijfhoek 18 ex. (VoD). 23-10 Diemerpark 8 ex. (BdK). 29-10
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Sneeuwgort Morken,

1 november 2OtN

Ad.Boq 0everland Nwe.Meer 5 ex. (tvL). 3-11 Houtrakkerbeemden-west 2 ex (PT). 6-11 lJdoorn
gehoord (h/G). 13-12 gehoord Vijfhoek (RvD, PM).

Matkop 4-9 Brettenpad 1 ex (TvDI

Kuifmees 31-12 De Heuvel Asd.Bos 1 ex (PB).

Zwarte Mees 29-10 Amstelpark 1 ex. (HR).

Boomklevrr 9-11 Albardagracht 1 luid roepend er gezien (PhD). 24-11 Asd.Bos omg. Vogeleiland
1 er (ff).
Klapelster l-l0Aandammergouw 1 ex (NZ). l1-l0Vijfhoek I ex (VOD).

Gaai Vijfhoek totaal 195 ex, ma)c aG op 3-10 (V0D).

Roek 12-9 Zwarte Gouw 23 ex. (NZ).26-9 Gaasperzoom 2 ex. (WS).27-10Vrjfhoek 18 ex,31-
102ex.,7-1'l 2ex-,14-11 6ex., 15-11 3ex(VOD). 16-11 RondeHoepSex.(WS).20-11 1ex.
Sterrenstraat Asd.Noord (Piet Vlietstra). 9-12 Wibautstraat 3 ex. t.p. (GvD). 18-12 Ransdorp 2 ex.

(FvG). 19-12 Provinciale Weg, Weesp 2 er (EdB).

Spreeuw Vijfhoek totaal 1411 77 o( doortrekkend, met op 7-11 het mac \6n aO209 ex. (VOD).

Huismus rond 1-11 Laplactstraat steeds 15-25 er in tuin (GvD).

Ringmus steeds talrijk Ringweg Houtrakpolder (PM, PT).

Keep 9-l0Vijfhoek 3 ex., vanaf die datum in totaal 662 doortrekkend, max.417 op t5-11 (V0D),

12-11,21-11 troep van max. 500 ex. t.p. (MV, N).27-10 Spaarndammerdijk, Morswael 1 ex.

gehoord (PM). 31-10 Westgaarde 1 ex. over (JvB). 21-11 Lutkemeerweg 50 ex. (RR). 2-12 omg.
Boezemgemaal Halfirveg 30 er (PI).

Europese Kanarie 1-9 Vijfhoek 1 er, 8-9 3 er, 13-10 2 er (VOD).

Putter l8-9 Lutkemeerpolder ca. 100 ex.tp. (m.
Frater 15-12,24-12 Lutkemeer 12 er (Pï).

S'rjs 8-9 Lutkemeerpolder 6 er Z (P1). 26-9 De Kluut 3 er W (PM).

barmsijs 19-10,29-10, 12-11 Vrjftroek 1 ex. (VOD).

Kruisbek 29-8 ím 15-11 Vrjfhoek totaal 828 elc over, dagen met meer dan 100 ex:3-10 130 er,
6-10 172 ex, 7-10 tzs ex (VoD). 6-10 Diemerpark 8 ex over (MvU. S-tO De Kuil, Geuzenveld-
Slotermeer gehoord (RA). 10-10 Nigtevecht 1 ex. over (EdB). 16-10 Amstelpark 1 er (PB). t9-10
Nieuw Brettenpad b'rj kijkheuvel 6 ex Z (RvD). 2Gl0 tud.Bor De Heuvel 2 er (RH). 25-10
Diemerpark 6 er over (MvL). 21-1'l Vrjfhoek 10 ex. (M.
Grote kuisbek lG10 Vrjfhoek I ex over (VOD).

Appelvink 9-10 Vijfhoek 3 ex (VOD). t6-11 A10 afilag RAI I er Z (EdB). 10-12 t/m 3l-12
Amstelpark t ex (PB). 20-12 Hockeyvelden Asd.Bos 1 oc (PB).

GoudvinkVijfhoek totaal 35 ex., met op 5-10 2 oc en op t3-10 6 ex (VOD).

Sneeuwgors 1-11 Marken 1 o( tp. (RvD, PM).27-ll Dijk naar Marken 1 er (FvG).21-11

E

e
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Diemeaeedijk a5 ex. (MV). 25-12,27-12 tussen Blijburg en de Vijfhoek een groep van 75-BO ex.
(Herbert Minter, GvD). Dit is bij lange na geen record; eerder zijn groepen van tso ex. of zelfs meer
waargenomen in de regio (zie waarnemingenrubriek oktober-december 2003).
0rtolaan 5-9 Waterland I ex. (M.
Geelgorsls-'ll Vijfhoek 1 ex. (VoD). 2t-11 Vrjfhoek 1 ex. (M.

OVERIGE DIEREN

Dwergvleermuis sp. 1-10 Nigtevecht 2 er (EdB).

Rosse Vleermuis 28-10 lnlaagpolder 1 ex. foer. 14.S5u. (PM).

Roodwangschildpad 2-10 Rembrandtpark 3 ex. bij Ringparkgebouw (PhD).

Rugstreeppad 9-9 Nigtevecht I ex. (EdB).

Oranje Luzernevlinder 3-9 Middenweg Houtrakpolder 2 ex. rondvliegend akker met luzerne (PM).

Bont Zandoogje 19-9Vrjfhoek t1 ex (NZ). lg-9 Haven-Bailast t4 e)c (NZ). S-tO Zunderdorp 2 ex (NZ).

NAGEKOMEN MELDINGEN
Koereiger een op 1 6-9-83 door het vOD op de vrjfhoek waargenomen exemplaar is onlangs door
de CDNA aanvaard (med. GvD, 28-10-04).
Wespendief 28-8 Vrjfhoek I ex., 29-8 a ex. (V0D).

Bonte Strandloper 28-8 Vijfhoek 15 ex. (V0D).

Houtsnip 8-1-03 Van Baerlestraat 1 gecrasht ex. opgepikt door de Dierenambulance en levend
afgeleverd bij vogelopvang De Ïoevlucht; 12-3-03 Weteringschans I ex. eveneens levend afgevoerd
(M. Melchers, Jaaroverzicht Dierenambulance 2003, med. RV). De eerste werd door de
Dierenambulance-ploeg ingeboekt als Grutto!
Groenpootruiter 29-8 Vijfhoek a ex. (VOD).

Oeverloper 28-8 Vijfhoek 2 ex. (VOD).

Steenloper l4-8 Vijfhoek 2 ex. (VOD).

Gierzwaluw 29-8 Vijfhoek 2 ex. (VOD).

lJsvogel 23-7 Artis, I ex. tegen raam gorillaverblijl knapte weer op en vertrok. Gefotografeerd
door Kitty Bruins (med. RV 12-1t).
Oevezwaluw 29-8 Vijfhoek 9 ex. (VOD).

Boompieper 29-8 Vijfhoek 1 ex. (VOD).

Paapje 29-8 Vrjfhoek I ex. (VOD).

Afkortingen

BdK Bart de Knegt
EdB Ellen de Bruin
FV FrankVisbeen

F/G Frank van Groen
GvD Guus van Duin
HR Henri Raben

JB .leroen Brandjes

JLK Jip Louwe Kooijmans
JvB Jan van Blanken

KE Klaas Eigenhuis
LS l-aurens Ste'rjn
MV Martijn Voorvelt

Merijn van Leeuwen

Nirk Zijlmans
Patrick Bergkamp

Philipp Derks

Paul J. Marcus
Paul Tak

Ruud Altenburg
Robert Heemskerk

Rutger Rotscheid

Ruud Vlek

Ronald van Dijk

Teun van Díjk

ïvL ïheo van Lent
WJH Willem Jan Hooijmans
WS Will Schep

WvdW Willem van der Waal

MvL
NZ

PB

PhD

PM

PI
RA

RH

RR

RV

RvD

TvD

AVN

VOD

ZMA

Amsterdams VogelNet
Vogeloverleg Diemen

Zoölogisch Museum
Amsterdam
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0ntvangen Literatuur
Jan van Blanken

Ficedulo (Twentse WVG), j9. 33, 2004 nr. 4
o Waarneminq van een Drieteenmeeuw in het Elsenerveen.

6e waarneming voor Twente.
. lnundatiegebied Woolde BMP 2004.

Broedvogelverslag van een 40 ha groot gebied, voornamelijk bestaand uit grasland, water en moe-

ras.ïotaal 55 soorten. Meerkoet (36 paar), Bosrietzanger (2+ territoria) en Merel (20 territoria) in de

top 3. De Kleine Karekiet steekt met 5 territoria schril af tegen de Bosrietzanger, die bijna een 5x

hogere dichtheid heeft.
o Kleine Jagers op de Oelemars.
o Zeiss Conqest en Victory FL

Ficedula publiceert van de hand van lng. Meijerink regelmatig testrapporten over optische appara-

tuur. Deze uitgebreide tests zijn voor potentiële kopers zeer aan te bevelen.
. BMP Buurserzand 2004.

Uitgebreid broedvogelverslag van het ruim 252 ha tellende onderzoeksgebied met vergelijkende

aantallen uit 1990, I993 en 1998. Werden er in 1990 61 soorten vastgesteld, geleidelijk aan is dit
aantal opgelopen tot 76 in 2004. De vernatting van een deel van het gebied wordt als voornaamste

oorzaak genoemd.

De Gekraagde Roodstaart is na een opleving in 1993 met 25 territoria thans gehalveerd-

0pmerkelijke soorten:Wespendief (l), Zwarte Specht (3), Kleine Bonte Specht (4), Wielewaal [3),

Appelvink (1) en Geelgors (27).

. Mmmmm...... 0rtolanen.
r Waarnemingen in Twente september t/m november 2004.

De Fitls (VWG Zuid-Kennemerland), jq. a0, 2@4 nr.4
Jublleumnummer t.g.v. 4Oe Fitis.

. Vangsten van Fitis als broedvogel en doortrekker in de AW-duinen.
o Een greep uit onze dwaalgasten.
.Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 154 15-8 tot'l-11-2004.

De Kielt (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek), jg.28, 2Oo4 nr. 4
o Broedvogelinventarisatie Lus Guisweg 2003.
. Succesvol broedjaar 0everzwaluwen in Twiske in 2004.

56 paar tegen 30 in 2003.
o Provinciaal Faunabeheerplan Knobbelzwaan.

De Korhoon (VWG Het Gooi e.o.), jg. 38, 2004 nr. 5
o Huiszwaluwkolonies in 2004.

1353 paar in 2004 tegen 1165 in 2003 met als bolwerken Muiden/Muiderberg (226 paar) en

Eemnes (328 paar).

.0everzwaluwen in de regio Gooi, Vechtplassen en Eempolder in 2004.

766paar in2004tegen589in2@3;delocatieMuiderberg/A1/A6spantmet191 nestendekroon.
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Meerkoet (Natuurvereniging Wierhaven), 2004 nr. 4
. Waarnemingen van de Boomklever.
o Broedseizoen 2004.
o Opmerkelijke zeetrek bij Den 0ever.

De kortstondige invasie van verschillende soorten zeevogels langs de kust, maar ook meer in het
binnenland (ljmeerdijk) in september vorig jaar, ging niet aan wieringen voorbij.0.a. Vaal Storm-
vogeltje (160), Noordse Stormvogel (4), Noordse Pijl (5) en tientallen soorten jagers trokken langs.

r Waarnemingen 2e kwartaal 2004.

Terekruiter 21 mei Schor.
. Vogelwaarnemingen juli t/m septembeÍ 2004.

Woudaapje 28 juli Wieringerwerí Draaihals 16 en l9 september Den 0ever.

De Mourik$fWG Rijk van Nijmegen e.o.), 2004 nr. 3
. Weidevogels in Groesbeek 2003.
r Slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers in de 0oijpolder.
. Taiga- en Toendrarietganzen rondom Nijmegen.

Dit is het 3e en tevens laatste deel ('17 blz.) van de hand van Leo van den Bergh. Dit maal wordt
ingegaan op het voorkomen van rietganzen ten oosten van de lijn Elst-Nijmegen-Gennep.

o Vogelwaarnemingen van september t/m november 2004.

De Skor(VWG ïexel), jg. 23, 2Cf,4 nÍ. s
. Het herkennen van de verschillende ganzen.
. Korverskooi 46.
. De Spotuogel gespot.

0p Texel zijn in 2004 136 teÍÍitoria van de Spotvogel vastgesteld. ln 1974 en 1987 bedroeg het
aantal territoria 179 resp. 162. De achteruitgang t.o.v. 1974 met 2a% wijkt opmerkelijk af van de
landelijke daling t.o.v. 1980 welke door de auteur van dit artikel is becijferd op ca SSVo.

o Huiszwaluwen. Hoe verging het onze soort van het jaar 2004.

95 paar tegen 79 in 2003.
. Waarnemingen nr. '125, september t/m 20 oktober 2004.

SOVON Nieuws ig. 17, 2@4 nr. 4
. Goed jaar voor veel zeldzame broedvogels.

lJsvogel nog steeds in de plus met 10-15 paar in Noord-Holland (excl. Het Gooi), Middelste Bonte
Specht minimaal 12 territoria Z-Limburg, Oehoe broedgevallen in Twente, Achterhoek en Z-Limburg.

o PTT december 2003: ruim een miljoen vogels en veel Zwarte Mezen.

Enkele aantallen: Grote Zilverreiger 124, slechtvalk 3e Bonte Kraai 23 (laagste aantal ooit).
. Waarom nemen bosvogels a?
o Waddenbroedvogels: wel en wee 2004.

Voor het 3e achtereenvolgende jaar was er sprake van een slecht broedseizoen als gevolg van hevi-
ge stormen in het Waddengebied.Soorten als Strandplevier (30 paar) en Dwergstern (,l50 paar)

hebben het als broedvogel van zandplaten en kwelders zwaaÍ te verduren.0p Griend was er sprake
van voedselgebrek en lieten vele jonge Visdieven, Grote en Noordse Sterns het leven.

o De gekozen Grote of Kleine Burgemeester: too close to call.
e Specifiek DNA

lnterview van Guus van Duin met Peter de Knijff, DNA-deskundige.
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