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Activiteiten

I ocatie lezingen: heemtuin De Wiedijk, S.F. van 0ss-straat 1, Amsterdam-Osdorp (tram 1, 17 en

L bus 23). Tijd: 20.00u - 22.00u (zaal open 19.30u). Toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Vrijwillige bijdrage: I euro (incl. koffie of thee). Meer informatie: Edial Dekker,020-6933140,

edial@hetnet.nl.

Excursies WVGA: Vertrek om 8 uur precies. Zorg zelf voor eten, drinken, verrek'rjker en eventueel

warme en/of regenkleding. Alleen toegankelijk voor leden van de Vogelwerkgroep. Meld je tijdiq

aan bij de desbetreffende excursieleider, met name bij auto-excursies.

Verzamelpunten: Molen De Gooijer hoek Funenkade - Zeeburgerkade; Café Oostoever 0ostoever 1,

op het terras (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan eind Jan Evertsenlaan); Zorgvlied toegangshek

begraafplaats Amsteldijk; Stadionplein parkeerplaats tussen de twee FEBO's. Wilje zelf een excursie

leiden in een vogelrijk gebied? Geef je op bij Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938,
jip_lk@hotmail.com.

Zo 1 8 september: Diemerpatk ochtend-fietsexcursre

0p de Diemerzeedijk is het altijd goed vogels kljken. Misschien brengt de najaarstrek een verrassing

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip-lk@hotmail.com

Verzamelen: Molen De Gooijer

Zo 25 september: Halsbandparkieten sloopplootstelling

0p deze avond willen we het aantal Halsbandparkieten gestructureerd tellen op verschillende

potentiële slaapplaatsen in de regio. Je hoeft geen ervaren teller te zijn om mee te doen. Mochtje
tegen die tijd een slaapplaats weten of vermoeden, dan hoort Mart'tjn dat graag. Let op: de datum

kan nog wijzigen.

0pgeve n bij : Ma rtij n Voorvelt, AO- 663 47 1 7, m a rtijnvoo rvelt@freeler.n I

Za 1 oktober: EuroBirdwatch Vogelöescherming Nederlond

De EuroBirdwatch is een evenement van Birdlife International,

waaraan duizenden vogelaars deelnemen. Deze dag zorgt in Europa

voor veel belangstelling voor vogels en draagt b'rj aan meer interes-

se in vogels kijken, tellen en het beschermen van vogels.

Vogelwerkgroepen kunnen een bijdrage leveren door bijvoorbeeld excursies of tellingen te organi-

seren. De organisatie hoopt dat er dit jaar nog meer WVG's meedoen dan aan de World Birdwatch

2004, één van de meest succesvolle edities ooit. De WGA heeft de intentie mee te doen aan de

Birdwatch. Heb je ideeën of wilje mee doen, meld je dan aan bij jip Louwe Kooijmant 020-

4223938, jip_lk@hotmail.com.

Di 4 oktober: 3r/z week door lndia lezing LourensSteijn

lndia is een fascinerend en gevarieerd land, waar cultuur en natuur hand in hand gaan. Met veel
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mensen, maar ook met tugers, veel soorten vogels, forten en prachtige tempels. De reis begint in
Delhi en laat beelden zien van de sterk bedreigde lndiase Schaarbek in National Chambal Sanctuary
de grote hoeveelheden arenden zoals Bastaard-, Keizer-, Steppe- en lndische Schreeuwarend in

Bharatpur, de tijgers en gieren van Ranthambhore. de zeldzame lndische Trap in de Tharwoestijn bij

hkistan, veel soorten spechten en zangvogels in de bossen aan de voet van de Himalaya en ten-
slotte in Corbett National Park twee soorten visuilen en Witbandzeearend.

Zo 9 oktober: Struinen in de duinen vogelexcursieKNNVAmsterdom

Per openbaar vervoer naar de Amsterdamse Waterleidingduinen, ingang Zandvoortselaan. Het ver-
dient aanbeveling nadere informatie te verkrijgen over de juiste vertrektijd van lijnbus 80.

Excursieleider: Evert Pellenkoft, 020-6279257

Vertrek: 0T.55u.BusstationMarnixstraat,uibtappent.h.v.Heliomare

Zo 16 oktober: Waterland ochtend-fietsexcusie
Waterland is wellicht het meest vogelrijke gebied van onze regio. 0p een mooie najaarsdag kan er
van alles gebeuren; late zomervogels, vroege wintergasten en tal van doortrekkers.

Excursieleider: Martijn Voorvelt, 020-5634717, martijnvoorvelt@freeler.nl
Verzamelen: Molen De Gooijer

Di 1 novembeÍ: Recente reizen lezingMortijndeJonge

Spectaculaire beelden van walvissen, dolfijnen, Zeearenden, Kuhls Pijlstormvogels uit recente reizen

naar Baja California, Aruba, Azoren en Polen. De lezing wordt aangevuld met videobeelden van de

meeuwenkolonie bij Holendrecht en Ransuilen van de Gaasperzoom.

Zo 13 november: IJmuiden outulwondelexcursie
0p de Zuid-pier en rond het Kennemermeer is het een spannende tijd; de winter komt er weer aan.

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmant 020-4223938, jip_lk@hotmail.com

Verzamelen: Stadionplein

Za 1 9 november: Wijds Waterland vogelfietsexcu rsie KNNV Amsterdom

Een dagtocht door Waterland om naar wintergasten te kijken. Hopelijk met Slechtvalk, ganzen en

bijzondere eendensoorten. Denk aan warme kleding.

Excursieleider: Evert Pellenkoft, 020-6279257

Verzamelen: 08.00u. Molen De Gooijer
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Zo 20 november: De Ronde Hoep en omgeving ochtend-fietsexcursie
De polders ten zuiden van Amsterdam kennen deels een vergelijkbare vogelwereld met de polders
ten noorden van de hoofdstad, maar er zijn ook verschillen. Het gebied is niet vrij toegankelijk
maar te overzien vanaf de dijken van de oude veenrivieren Amstel en Waver.

Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com

Verzamelen: Zorgvlied

Za 26 november: Landelijke dag Nijmegen soyolv
0p dezejaarlijks terugkerende dag is er weer een keur aan lezingen. Er zijn vele

stands van vogelwerkgroepen, organisaties en handelaren met boeken, t'ljd-
schriften, kijkers, reizen en informatie. Altijd een goede gelegenheid om de

laatste nieuwe vogelboeken te bekijken, een andere kijker uit te proberen of
gewoon weer eens bij te praten met collega-vogelaars.

Deze dag staat voor iedereen open. Meer informatie volgt op www.sovon.nl.

;#
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Di 29 november: Clubavond fotogrofenvon deWGA
Deze avond laten een of meer fotografen van de Vogelwerkgroep Amsterdam hun werk zien. De

invulling van deze avond wordt te zijner tijd bekend gemaakt op hetAmsterdamsVogelNet.
Fotografen die werkwillen tonen kunnen zich aanmelden bij Edial Dekker, edial@hetnet.nl.

November 2005: Sri Lanka vogelJnotuurreis
Bij voldoende deelname organiseert Jan ïimmer een reis naar Sri Lanka, een eiland met bijzondere
flora en fauna. De vorige keer zagen we plm. 190 vogelsoorten en veel zoogdieren. waaronder oli-
fanten, herten, wilde buffels en drie soorten apen. Nadere informatie is te vinden op
www.reizen.oriolus.nI of neem contact opvia 020-6274332 of jan.timmer@oriolus.nL

Zo 18 december: Parken in Oost ochtend-fietsexcursie
ln stadsparken overwinteÍen soms de meest onverwachte vogelsoorten.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hormail.com

Verzamelen: Molen De Gooijer

April 2006: Lesbos tr,yeeweekse vogelreis

ln de tweede helft van april 2006 organiseertJan Timmer bij voldoende deelname een reis naar
Lesbos. ln deze tijd is dit eiland bijzonder leuk voor trekvogels, terwijl Arendbuizerd en Steltkluut
hier broeden. Tevens valt er voldoende te zien op het gebied van reptielen en amfibieën. Meer
informatie volgt.

Zo 6 oktober 2006: Pelagische tocht boottripoverdeNoordzee
Vanuit de Neeltje Jans in Zeeland vertrekken we op een kotter om een dag lang zeevogels te k'rjken.

De kans om Jan-van-genten en Noordse Stormvogels van dichtbij te zien. Nadere informatie volgt.
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Verenigingsnieuws
Hanna Hirsch

í'\p ZS maartjl. vond de Algemene ledenvergadering van 2005 plaats. De opkomst was door de

Vonhandige datum - vlak voor Pasen - niet zo groot; het enthousiasme waaÍmee plannen wer-

den besproken en gemaakt des te meer. Men is enthousiast over het vele werk dat is gedaan en de

indruk bestaat dat de nieuwe structuuÍ van kleine werkgroepen met specifieke taken begint te wer-

ken. ln 2006 zal worden geëvalueerd.

De huidige locatie van de Vogelwerkgroep Amsterdam, De Wiedijk, is mooi maar door zijn ligging

niet praktisch. De Wiedijk ligt voor de meeste leden erg uit de buurt. Een ieder wordt opgeroepen

uit te zien naar een andere, meer centraal gelegen ruimte.

Leden die in 2004 niet betaald hebben, kregen een aanmaning. ln het najaar van 2005 krijgen alle

leden met een betalingsachterstand een herinnering. ln 2006 wordt over een contributieverhoging

besloten.

Aan de tentoonstelling Stadse Beesten in het Amsterdams Historisch Museum ís door verschillende

Amsterdamse vogelaars meegewerkt: Martijn de Jonge, Jip Louwe Kooijmans, Martin Melchers en

Geert Íimmermans. Jip is gevraagd enkele lezingen te houden over vogels in de stad.

Het bestuur zal een volgende avond voor de werkgroepen plannen. Een ieder is daarbij welkom.

Er wordt nog gekeken naar een betere manier van het elektronisch verzenden van de post.

0p zondag 8 oktober 2006 is er een pelagische boottrip (zeevogels!). Jan Timmer neemt de organi-

satie op zich.

Al langere tijd bestaat het plan een informatie- cq. discussieavond op te zetten over vogelbescher-

ming. Naar aanleiding van vragen over de vossenjacht in Waterland gaat die er ook komen.

De bestuursvergaderingen zijn openbaar voor leden van deVWGA. Ze staan aangekondigd op de

website.

Openstaande taken
We zoeken mensen die een taak op zich willen nemen:

Docent voor de cursus Vogels herkennen (oktober 2006 - juni 2007).

Coördinator voor de volgende cursus lnventariseren (februari - juni 2005).

lemand die de waarnemingen op AVN verzamelt.

Vertegenwoordiger van de VWGA bij de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN);

twee vergaderingen per jaar.

Organisator van de volgende Big Day (voorjaar 2005).

0ndersteuning bij de lezingen/avonden: koffie- en theezetten, helpen opruimen.

Leesmap
Binnen de Vogelwerkgroep Amsterdam rouleert een leesmap met landelijke en regionale vogeltijd-

schriften. ledereen kan daar gebruik van maken.
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Boekje vogelgebieden
ln november verschijnt er in samenwerking met de KNNV een boekje/special over de vogelgebieden

in en rondom Amsterdam. Het wordt een mooie uitgave en toegestuurd aan alle leden als z'tjnde

een nummer van De Gierzwoluw en Bloodje. De samenstellers z'rjn Jip Louwe Koo'tjmans en Geert

Timmermans.

Cu rsussen
Voor de cursus Vogels herkennen die van maart t/m december 2005 wordt gegeven door Evert Pel-

lenkoft waren veel aanmeldingen. We proberen de cursus volgend jaar nogmaals te organiseren.

0p verzoek wordt de cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode volgend jaar weer

gegeven (februari - juni 2006).

Voor informatie over de verschillende onderwerpen kun je terecht bij de leden van het bestuur.

Commissie Bescherming
Binnen de Vogelwerkgroep Amsterdam is een commissie Bescherming opgericht. Deze commissie

gaat zich richten op de opbouw van kennis over natuur- en vogelbescherming, informatieverstrek-

king over bescherming, informatie toegankelijk maken via de website van de WGA, het organiseren

van beschermingsactiviteiten, overleg met instanties inzake vogelbescherming, misstanden aankaar-

ten bij instanties, en zonodig actie ondernemen.

De commissie wordt gevormd door Dennis de Vré, Bert Verweij, Annelies de Kleyn, Frank Warendorí

Jos Bontekoe en Edial Dekker (op de foto van links naar rechts).

Bij zaken betreffende bescherming van vogels of bij verstoring van nest-, broed-, foerageer- of rust-

plaatsen kunt u contact opnemen via het volgende e-mail adres: bescherming@vogelwerkgroepam-

sterdam.nl.

De nieuwe beschermi ngs-

commissie

=
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Verdere toename van de Krooneend in
GrOOt-AmSterda m sinds 1 995 phiripp Derks

à

Krooneenden, Hoven Bollost/Vijfhoek 5 juni 2OOs

[')oor een verslechterde waterkwaliteit waren eind tachtigerjaren veel kranswiervelden in

l-fNederland verdwenen. De Krooneend, die qua voedsel in belangrijke mate op kranswier is aan-

gewezen, was toen als broedvogel bijna uitgestorven. Met hooguit l5 broedparen in ons land

waren er in de Amsterdamse regio dan ook weinig waarnemingen van deze eendensoort.

Sindsdien is de kwaliteit van het water verbeterd en het aantal broedparen landelijk fors toegeno-

men tot 35 à 60 rond 1995, met als bolwerk de Vinkeveense Plassen en de Botshol in het

Vechtplassengebied (Bijlsma e.a.2001). Stond de Krooneend in 1994 nog op de Rode Lijst, in 2004

is vanwege de recente opkomst in ons land de soort dan ook van de lijst geschrapt.

0m na te gaan hoe de situatie zich nadien heeft ontwikkeld in Groot-Amsterdam zijn de waarne-

mingen uit verschillende ornithologische periodieken verzameld, te weten De Gierzwoluw(met

enkeleaanvullingenuithetarchief vandeWGA), DeGrospieper,HetVogeljoorenDutchBirding,

evenals die welke enkele personen verder wisten mede te delen. Uit 2004 en 2005 zijn nog niet alle

waarnemingen voorhanden. Niettemin kan wat betreft deze jaren relevante informatie worden

9e9even.
0ver gegevens tot en met het jaar 1995 is eerder gepubliceerd in De Gierzwolur,v (Derks 1998).

Voorkomen in Groot-Amsterdam
Als gevolg van de verdere toename van het aantal broedparen sinds 1995 in het

Vechtplassengebied en in heel Nederland tot respectievelijk 120 en ruim 170 paar in 2003 (van

c
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Verloop von het oontol Krooneendwoomemingen in Groot-Amsterdom per vijfroorse
periode sinds 1961, woorbij expliciet het oondeel von de woornemingen bij de
Vrjfhoek/Hoven Bo I lost wordt weergegeven.

Roomen e.a. 2004; qegevens S0V0N) is het aantal Krooneendwaarnemingen in Groot-Amsterdam

ook groter geworden. Zeer verheugend is dat in onze regio nog nooit zo frequent gebroed is: sinds
1999 al zes à zeven jaar bij de Vljfhoek/Haven Ballast in de Diemerzeedijk-regio. De toename van
het aantal Krooneendwaarnemingen kan in belangrijke mate aan de aanwezigheid op deze locatie
worden toegeschreven.Ook in de Bijlmer-regio is er sprake van een toename.
ln overig Groot-Amsterdam lijkt het voorkomen van de Krooneend in de periode 2001-2003 op
hetzelfde niveau te zijn als in de periode 1991-1995. ln het Noordzeekanaalgebied zijn er de laatste
jaren relatief veel waarnemingen, terwUl dat er in de periode 1996-2000 - net als in Waterland -
opvallend weinig waren.

Het gehele beeld wat betreft groepsgrootte, geslachtsverhouding, voorkomen wat betreft tijd en

locatie en verblijfsduur verschilt niet zoveel van dat in de periode 1960-1995 (Derks ,l998).

De grafiek in Figuur 1 geeft het verloop weer van het aantal waarnemingen sinds tg6l.
Vogels waargenomen in één week tijd op dezelfde locatie worden, ongeacht het aantal malen, als

éen waarneming beschouwd. lndien langer dan een week waargenomen wordt dit opgevat als twee
of meer waarnemingen, al naar gelang het aantal weken met waarnemingen. Bij het berekenen van

het aantal waarnemingen in Waterland zijn de Gouwzee en de hierbij liggende Binnenbraak buiten
beschouwing gelaten. Genoemde kanttekeningen gelden tevens voor de nevenstaande tabel.

Met uitzondering van de Diemerzeedijk- en de Bijlmer-regio worden niet vaak meer dan twee
exemplaren gezien. Er zijn iets meer waarnemingen van één dan van twee exemplaren. Als het om
niet meer dan twee exemplaren gaat, is de kans 55% dat het een solitaire vogel betreft. Zowel
mannetjes als vrouwtjes worden waargenomen. Bij twee exemplaren handelt het meestal om een
paar. Geen van de geslachten is flink in de meerderheid. Evenals in eerdere perioden is het aandeel
mannetjes over het algemeen iets hoger, wat te maken kan hebben met het feit dat mannetjes eer-
der verzamelen alvorens te ruien (Ruiters 1994). Zo bestonden bij de Vijfhoek de grotere groepen
uit relatief veel mannetjes.
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Tabel 1. HetoontolKrooneendwoornemingeninGroot-Amsterdomperregioenpervijfjoorse
periode sinds 1 986, met de lootste periode tevens geëxtropoleerd.

De meeste waarnemingen zijn eendaagse waarnemingen. B'rj ruim een derde van de gevallen gaat

het om meerdaagse waarnemingen tot om en nabij twee weken. Bij de Vufhoek zijn de Kroon-

eenden zelfs weken- of maandenlang aanwezig.

Drie vierde deel van de waarnemingen komt uit de periode maart t/m juli. Vergeleken met vroeger
is het procentuele aandeel in februari duidelijk kleiner en in maart en juli beduidend groter, het-
geen in mlndere mate voor de Vijfhoek geldt. Slechts 109b van de observaties heeft betrekking op

de periode december t/m februari, met de minste waarnemingen in december. Veel Krooneenden

zijn dan allang uit Nederland weggetrokken.

Hieronder worden de waarnemingen per regio besproken. Tabel 1 geeft de waarnemingentotalen

weer per regio sinds 1986. De laatste periode betreft alleen waarnemingen van 2001 t/m 2003.

Voor een betere vergelijking met voorgaande perioden kan men de gegeven aantallen van deze

periode extrapoleren naar een vijfjaarse periode.

Diemerzeedijk
Het aantal waarnemingen bij de Vijfhoek en de aangrenzende Haven Ballast is zeker weer op het
niveau van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gekomen. ln mei 1979 zijn hier maximaal 50

exemplaren gezien, waarvan het merendeel mannetjes (Van Duin 1982). Vooral sinds 2000 gaat het

hier goed met de Krooneenden. Net als in het verleden kunnen tegenwoordig bij de Vijfhoek in
voorjaar en zomer weken- en maandenlang meerdere Krooneenden vertoeven.Ook in anderejaar-
getijden worden hier Krooneenden gezlen. Tevens is hier trek vastgesteld waaronder het arriveren

uit oostelijke richting. Geregeld zijn ter plaatse 10 of meer exemplaren geteld, tot maximaal 28 eind
juni 2003. ln 2004 zijn er in september 14 exemplaren gezien, dat zeer afwijkend kan worden
genoemd. Normaliter z'tjn in deze maand de eenden grotendeels al weggetrokken naar waarsch'rjn-
l'rjk de Gouwzee. Er zijn beduidend meer mannetjes dan wijf,es waargenomen.

De laatste zeven jaar is in dit gebied iederjaar - op één jaar na misschien - broeden vastgesteld,

hetgeen nooit eerder is voorgekomen in de regio. Van 1999 t/m 2002 is jaarlrlks een w'rjfje met res-

pectievel'rjk 10, 11, 2 en 7 pulli gezien waarbij zeer waarschijnl'rjk resp. 3, 7,2 en 7 )ongen vliegvlug

zijn geworden (pers. med. Nirk Z'rjlmans). ln 2003 deelde een bootbewoner mede dat er dat jaar een

wijfje met jongen rondzwom. ln 2004 zijn twee wijfjes met 5 en 6 jongen gezien, die zeeÍ waar-
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schr.lnlijk bijna alle voorspoedig zijn opgegroeid; het paar met 5 jongen raakte in ieder geval één

jong kwijt. Een definitiefaantal van twee paar Krooneenden in éen broedseizoen is bij de

Vijfhoek/Haven Ballast nooit eerder vastgesteld.

Ook in 2005 zijn mlnimaal twee broedgevallen vastgesteld, gezien de waarneming van een wijfje

met 7 pulli en een wijfje met 1 grotere pull in de Haven Ballast (waarnemingen Ellen de Bruin, Nirk

Zijlmans; overige waarnemingen nog nietvoorhanden). Dejongen lijken voorspoedig op te groeien.

Het ene jong werd na verloop van tijd door beide ouders begeleid en verzorgd en op een gegeven

moment alleen door het mannetje. Later zwom het weer, met de 7 kleinere pulli, bij een wijfje. Al

met al wordt waarschijnlijk een niet gering deel van de jongen groot, in ieder geval van de jongen

die zijn waargenomen circa 70ch.

Het is heel goed mogelijk dat op deze locatie broedgevallen over het hoofd worden gezien. ln 1995

was er een waarneming van een wijfje met 6 pulli in deze omgeving (Tempelman 1995). Vóór 1985

zijn bij de Vijfhoek eveneens broedgevallen vastgesteld: in 1974,1976 en 1981 en mogelijk een

broedgeval in '1973 en 1977 (Van Duin 1982). Voor 1981 wordt het aantal op 1 à2 paar geschat.

Verder zijn enkele broedgevallen bekend uit de Akkerswade-periode'van 1945-1953. Toen is op

Akkerswade, een voormalig binnendijks plasje aan de Diemerzeedijk, enkele malen gebroed (Swart

1968).

Bijlmer
ln de Bijlmer-regio, met name op de 0uderkerkerplas, zijn de laatste jaren in winter en voorjaar

regelmatig één tot vier Krooneenden waargenomen, zowel mannetjes als vrouwtjes, Geregeld wor-
den ze dagenlang gezien. Ook in andere seizoenen zijn er waarnemingen. Vooral rond 1984 en in

de jaren zeventig waren hier eveneens dergelijke waarnemingen waarbij het om maximaal 6 exem-
plaren ging, hoofdzakelijk in de eerste helft van het jaar.

Nieuwe Meer
0p het Nieuwe Meer z'rjn, net als in de zestiger, zeventiger en begin tachtiger jaren, af en toe
Krooneenden waargenomen in de winter en het vroege voorjaar. Hier gaat het om maximaal 3

exemplaren.Voorheen zijn maximaal zeker 5 exemplaren in de directe omgeving gezien;soms
waren wekenlang vogels aanwezig op de vijvers in het Amsterdamse Bos. Ook in de Amstelveense

Poel en de 0osteinderpoel zijn wel eens Krooneenden waargenomen.

Het betreft zowel mannetjes als vrouwtjes.

Noordzeekanaa I

De laatste jaren worden er in het Noordzeekanaal-gebied evenals midden jaren tachtig en begin
jaren negentig wekenlang Krooneenden waargenomen waarbij het om één tot vier exemplaren
handelt. Zowel mannetjes als vrouwtjes worden in het voorjaar en ook wel in de winter gezien.

Geregeld is geconstateerd dat de vogels dagenlang of nog veel langer blijven rondhangen. ln mei

1998 waÍen geruime tijd twee of meer Krooneenden - minimaal twee mannetjes - aanwezig in de

Houtrakpolder; men sprak over twee territoria. Broeden was echter lang niet zeker, maar de kans is

aanwezig dat hier wel eens gebroed is.
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Waterland

ln Waterland, waarbij de Gouwzee en de Binnenbraak buiten beschouwing zijn gelaten, zijn hoofd-
zakelijk pas vanaf 1980 wel eens een of twee, en soms meer dan twee Krooneenden gezien. Na

enkele magere jaren worden er vanaf 1990 vaker vogels waargenomen, bijvoorbeeld in polder

lJdoorn, meestal één ofenkele dagen lang. Zeker in de vroegerejaren zijn soms wekenlang éen of
twee exemplaren aanwezig. Zo was er begin jaren negentig sprake van een langdurig verblijf van

een paartje in het Barnegat, waarbij broeden echter niet is aangetoond. Bij het Bozenmeertje, gele-
gen ten zuidwesten van Zuiderwoude, is er in 1991 een zeer waarschijnlijk broedgeval geweest
(waarneming Ton Pieters). Een wijfle Krooneend dat na maaiactiviteiten in een kokmeeuwkolonie

alsmaar rondjes bleef vliegen leek hoogstwaarschijnlijk haar jongen of haar legsel te zijn kwijtge-
raakt Dit was toen het meest zekere broedgeval in Groot-Amsterdam sinds de oude gevallen bij de

Vijfhoek en met die van Akkerswade de enige zekere of zeer waarschijnlijke.

0p de Gouwzee, dat rijk aan kranswier is, zijn de laatste jaren in de nazomer B0 tot 185 ruiende

exemplaren geteld (pers. med. Ton Pieters en Nirk Zijlmans; waarnemingen De Gierzwoluw;van
Roomen e.a.2003). De maximale aantallen liggen nu zelfs geregeld hoger dan in de periode 1992-
'1995, toen hier ook veel Krooneenden zaten, te weten 1'17 tot 'l4O exemplaren (Zomerd'rjk 1993,

Noordhuis ft Ruiters 1994, Ruiters 1994, Zomerdijk 1994, Dirksen EtVan der Winden 1996, Bijlsma

e.a. 2001). Hogere aantallen van ruim 200 en zelfs 400 exemplaren in die tijd doen ook wel de

ronde (pers. med. Ton Pieters en Piet Zomerdijk). EÍ is toen vastgesteld dat een deel van de vogels,

relatiefveel mannetjes, vóór het ruien van de lichaamsveren eerder slagpenrui doormaakt op de

vlakbij binnendijks gelegen Binnenbraak. 0p de Gouwzee werd uitsluitend in het kranswierveld
gefoerageerd (Noordhuis & Ruiters 1994, Ruiters 1994). De groei van nieuwe veren vraagt om spe-
cifieke voedingstoffen - zwavelhoudende aminozuren en kalk - die voor de Krooneenden hoofdza-
kelijk door kranswieren worden geleverd.

Nergens in ons land bevindt zich een dergelijke grote concentratie Krooneenden als op de

Gouwzee. Dit komt echter lang niet in buurt van de aantallen die in de zestiger jaren zijn waarge-
nomen: maar liefst 1600 exemplaren op het Veluwemeer ffen Kate 1967). ln belangrijke mate

Krooneend met pullen,

Vijfioek,
26juni 2OOs
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schijnt het op de Gouwzee om Nederlandse broedvogels te gaan. Een niet onaanzienlijk deel kan

echter buitenlandse vogels betreffen, bijvoorbeeld uit Sleeswijk-Holstein (Zomerdijk 1993;

Hagemeijer tt Blair 1997). Voorheen is hier misschien gebroed, daar er een wijfje met halfwas jon-

gen is gezien bij De Nes bij de dijk naar Marken (pers. med. Ton Pieters).

Stedelijk gebied
ln de stedelijke omgeving is het aantal waarnemingen na de toename in de periode 1990-1995 aan

de hoge kant gebleven. Van een verdere toename is niet duidelijk sprake. Evenals in het verleden

zijn Krooneenden op tal van locaties gezien, zoals op de Amstel en naburige grachten, de

Kattenburgergracht, in het Flevopark en in westelijk Amsterdam. Het lijken steeds dezelfde vogels

te betreffen die in een opeenvolgend jaar op dezelfde plaats of vlak hierbij terugkeren.

ln de stad gaat het bijna altijd om vroege voorjaarswaarnemingen (maart, april). Waarschijnlijk

worden later geschikte foerageer- en broedgebieden opgezocht. Ze worden meestal één dag,maar

ook wel enkele dagen of soms zelfs twee weken lang gezien. ln vroegere jaren waren er relatief

meer waarnemingen in de wintermaanden, vooíal tijdens en na vorstperioden. Tegenwoordig valt

dat niet meer zo duidelijk te constateren.

Meestal is een mannetje of een wijfe waargenomen, maar regelmatig ook een paartje.Opvallend is

dat vóór 1990 zelden meer dan één exemplaar werd waargenomen. Evenals in het verleden betreft

het vaak zeer tamme vogels, zoals het ongeringde paartje in maart 2003 op de Singelgracht ter

hoogte van de Mauritskade.

ïoekomst
Gezien de recente toename van het aantal broedvogels in heel Nederland en op de Vechtplassen en

de relatief grote aantallen op de Gouwzee in het najaar lijkt een continuering van het aantal

Krooneendwaarnemingen in Groot-Amsterdam goed mogelijk. Een toename van het waarnemingen-

aantal is geen irreële veronderstelling, ook niet wat betreft het broeden.

ln wezen is er niet zoveel van te zeggen bij deze schaarse en zeer lokaal broedende soort met zijn

voorkeur voor kranswieren. Andere onderwaterplanten kunnen, zeker buiten de ruitijd, een belang-

rijk deel van het menu uitmaken (Ruiters 1994). Zo bleek de broedvogel van De Nes bij de Gouwzee

helemaal niet veel kranswier te nuttigen (pers. med. Ton Pieters). Ooit is een onderzoek naar de

consumptie van Krooneenden in Waterland in verband met verstoring afgeblazen. Kranswier, en

dan vooral Gewoon Kranswier Choro vulgoris, komt algemeen voor in sloten in de Amsterdamse

regio (Denters EtVreeken 1998). Minder gewone soorten zijn de laatste jaren algemener geworden,

zoals Breekbaar Kransblad Choro globuloris en Sterkranswier Nitellopsisobtuso in Waterland. De

laatstgenoemde soort, die voorkomt in de Gouwzee, heeft de grootste biomassa in september. Het

voorkomen van de Krooneend zou hierdoor op korte termijn weer wat algemener kunnen worden.

Ook is het mogelijk dat er meer Krooneenden waargenomen worden doordat er vogels uit collecties

ontsnappen of losgelaten worden. Zo'n dertig jaar geleden was dat nabij de Vtlfhoek het geval:

door een bewoner aldaar werden Krooneenden, deels in een broedmachine uitgebroed, vrijgelaten
(Van Duin 1982).

De binnendijkse plassen van Waterland bieden geen geschikte broedgelegenheid, daar het riet
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bewerkt wordt in verband met een goede waterdoorvoer (pers. med. Ton Pieters). Omdat het riet op
de Gouwzee omzoomd is door een lage stenen dijk is ook dit gebied ongeschikt. Het verschijnen

van geschikte broed- offoerageergebieden elders in den lande kan wegtrek uit onze contreien

betekenen. Nieuwe geschikte locatiet gecreëerd door natuurontwikkelingsprojecten, zijn er de laat-
ste jaren in Groot-Amsterdam niet verschenen.

Verstoring door recreanten kan een negatief effect op het voorkomen hebben. ln de omgeving van

de Vijfhoek is hier regelmatig sprake van geweest. 0p de Gouwzee worden de eenden regelmatig

verstoord door recreanten en vissers (pers. med. Ton Pieters). Het feit dat hier voorheen de onder-
watervegetatie werd gemaaid en nog niet zo lang geleden zand werd afgegraven valt bovendien

ook niet als positief aan te merken.

lk dank Ellen de Bruin, Ton Pieters (Staatsbosbeheer), Nirk Zijlmans en Piet Zomerdijk voor het ver-
schaffen van waarnemingen en aanvullende informatie. Dank ook aan Ronald van D'rjk en Nirk
Zijlmans voor de levering van het fotomateriaal.

Philipp DerkS Pieter Buyskensstroot I lll, l067 ZE Amsterdom, O2O-61 31 9O4, philipp.derks@ 1 2move.nl
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Schotla nd reis
Martijn Voorvelt

n de zomer van 2005 kon het gebeuren

dat leden van de Vogelwerkgroep

Amsterdam aangevallen werden door bloed-

dorstige Noordse Sternt op een haar na

door opkomend tij meegesleurd werden in

È-ïat'^c

een Volvo, net niet een Schots Sneeuwhoen spietsten met een statief, en nog veel, veel meer.

Omdat de landelijke media hebben verzuimd ook maar iets hiervan wereldkundig te maken probeer

ik hier een bondig doch samenhangend verslag te geven van de gebeurtenissen.

Holy Island €t St. Abbs Head

0p 19 juni vertrekken drie auto's richting Verenigd Koninkrijk. ln auto 1, een busje bestuurd door

Jan-Maarten Fiedeldij Dop, zitten opper-organisator Jan Timmer, Wendy Bach Kolling en Peter

Schrijver. Auto 2 bevat bestuurder Evert Pellenkoft, vice-organisator Jip Louwe Kooijmans, Thea

Dammen en Wil van Putten. ln auto 3 bevindt zich, naast bestuurder Wim le Clercq, Marten

Schmitz, Vasco van der Boon en ondergetekende.

Tijdens een aangename avond op de boot van lJmuiden naar Newcastle ziet dit twaalftal, onder het

genot van een biertje en een lap goed doorbakken vlees, de eerste Noordse Stormvogels en Jan-

van-genten al langs vliegen. De volgende dag brengen we, op weg naar de jeugdherberg in

Coldingham Sands, een kort bezoekje aan Holy lsland. Tussen dit eiland en het vasteland bevindt
zich een waddenachtig gebied dat inclusiefde verbindende tweebaansweg, met hoog water onder-
loopt. Het is dus zaak op tijd terug te zijn. De oplettende lezer voelt reeds nattigheid.
Na op ons gemak enkele Bouwkwikstaarten en Veldleeuweriken - twee algemene soorten de hele

week - te hebben bekeken op Holy lsland, alsmede het mysterieuze, ooit uit Nieuw-Zeeland overge-

waaide plantje Pirri-pirri-bur, rijden we terug. Door misverstanden over de getijdentabel zijn we

echter drie kwartier te laat: de weg is al deels ondergelopen. Auto's I en 2 trotseren met verve de

sterke stroom, maar de motor van auto 3 slaat een paar keer afen de inzittenden beleven een paar

angstige minuten, terwijl het water zichtbaar stijgt en de auto bijna van de weg afrijdt... maar we

halen het. De Britse auto's die na ons komen, blijven steken op het onzalige Holy lsland. Vervloekt

zij ditoord!Hoewel, aan degoede kantvan hetwad wordtonze heldenmoed beloond met

Dwergsterns en een Bontbekplevier.

0p de torenhoge kliffen van 5t. Abbs Head zijn we die middag getuige van honderden broedende

Zeekoeten, Alken, Noordse Stormvogels en Drieteenmeeuwen. En Oeverpiepers blijken mooi te kun-
nen zingen. Niet dat dit alles ons kon voorbereiden op het spektakel van de volgende dag.

Farne lslands €t Lammermuir Hills
Na de eerste nacht in het lieflijke Coldingham Sandt met rond dejeugdherberg Rouwkwikstaart,

Grasmus, Zwarte Mees, Huis- en Gierzwaluw, en de eerste kennismaking met de gevreesde midgets

Aron
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- superkleine maar superirritante mugjes - zijn we klaar voor de Farne eilanden. 0p de volgeladen

schuit ernaartoe zweímen steeds grotere aantallen alkachtigen om ons heen, afgewisseld met

Drieteenmeeuwen en Jan-van-genten. Vervolgens worden we losgelaten op Staple lsland, dat

bezaaid is met broedende Papegaaiduikers en andere vogell en met rondlopende toeristen. Dichter

bij zeevogels kun je niet komen. Zo stap ik nog maaÍ net over een broedende Kuifaalscholver heen

die ik niet zag liggen.

Na een boottocht langs Grijze Zeehonden wordt het tweede eiland bereikt: lnner Farne, zo mogelijk

nog spectaculairder, met name door de Noordse Sterns die krijsend en zonder een spoor van angst

de bezoekers belagen met hun vlijmscherpe snaveltjes om hun nesten te beschermen. Ook broeden

op aanraakaBtand Grote Sterns, Eiders, nog meer hpegaaiduikers en Zeekoeten... en ook een enke-

le Visdief. Een aanrader voor iedereen, vogelaar of niet, maar een hoofddeksel is essentieel.

De volgende dag rijden we naar de lammermuir Hills, waar zich volgens de reisgids "carefully

maintained grouse moors' bevinden, hopend op een glimp van de fomous Red Grouse: het Schots

Sneeuwhoen. Een complete familie wordt al snel gevonden, en terwijl sommigen van ons de hei

uitkammen stoten we een Velduil op. VerdeÍ wordt dit heidelandschap gesierd door Wulpen,

hapjes, Tapuiten en de alomtegenwoordige Graspiepers. langs de riviertjes zijn regelmatig

0everlopers te zien en dat zal de hele week zo blijven.

ln het bijzondere historische plaatsje New Lanark kunnen twee Wateíspreeuwen goed bekeken

worden. Maar de eigenlijke reden voor ons bezoek is de Das. Een jonge ranger genaamd Lindsey

ontvoert ons die avond naar een van midgets vergeven plek waar Dassen goed te zien zouden zijn.

Hoe we ons anderhalf uur lang bijna volkomen stil weten te houden ondanks al die prikkende

monstertjes zal ik nooit begrijpen. De wind staat pal in onze ruggen en het blijft angstvallig stil
rond de dassenburcht. De meesten van ons zien gelukkig toch nog twee of drie keer een Das voor-

bij schieten. 0p de weg terug worden de bat-detectors tevoorsch|n gehaald. Lindsey en Thea kun-

nen op deze manier Dwerg- en Watervleermuizen identificeren. We vinden ook een derde vleer-

muissoort die onze ranger niet kent: het blijkt achteraf de Mopsvleermuis Borbostello borbostellus

te zijn. Volgens Jip's speurwerk na de reis is deze soort bij ons zeer zeldzaam, maar in Groot-

fupegooiduiken op

Forne lslonds

,+"'
.. . .ru*irii'+

=

,
E

De Gierzwaluw IAABGANG 43 NR 2 AUGUsTUs 20os 17



Boss Rock,

de rots wooroon

Sulo bossonus ziin
noom donkt

Brittannië iets algemener. 0p de grens van Schotland en Engeland bereikt hij de noordgrens van

zijn verspreidingsgebied.

Arran
We verlaten Coldingham Sands. 0p weg naar het eiland Arran aan de oostkust willen we een

bezoek brengen aan de beroemde Bass Rock, de rots waaraan Sulo bossonus - de -Jan-van-gent -

zijn naam dankt. Helaas vaart de boot nog niet en moeten we genoegen nemen met een blik vanaf

de wal. Dat is geen straf: de met tienduizenden puntjes bezaaide rots in de verte is zo ook al een

sensatie, vooral als de zon doorbreekt en het eiland fel oplicht.

Bij de veerhaven van Ardrossan bewonderen we de eerste Zwarte Zeekoeten: prachtige beesten

met koraalrode poten. AIs ze achter elkaar aan zitten piepen ze zacht. Vanaf de boot zien we

Noordse Pijlstormvogels, Noordse Stormvogels en Bruinvissen.

Arran is een mooi glooiend eiland met enkele dorpjes. Het wemelt van de Edelherten en langs de kust

broeden Stormmeeuwen, Oeverlopers, Middelste Zaagbekken en Bontbekplevieren. Ook vínden we er

Bonte Kraaien, en 's avonds baltst een Houtsnip nabij de jeugdherberg in het gehucht Lochranza.

Gedurende twee dagen verkennen we het eiland. Een wandeling naar hoger gelegen meertjes leidt

ons naar een Steenarend - verraden door vier luid roepende Raven -, een prachtige Roodkeelduiker

broedend in het riet, en een man Blauwe Kiekendief. Bij Drumadoon Point vliegen Noordse

Stormvogels, Oeverpiepers en golfballetjes je om de oren. Vlak bíj de jeugdherberg vindt auto 3 nog

een Steenarend. Tegenover de jeugdherberq laat een paar Middelste Zaagbek zich met acht donzige

pulli door een woeste kreek richting zee voeren.

De tweede dag op Arran splítsen we op en beleven we hachelijke avonturen. Evert, Thea en Wil

moeten tot kniehoogte door de modder ploegen en elkaar over enorme rotsblokken tillen. Achteraf

omschrijven zij hun wandeling, een zonder enige waarschuwing door dejeugdherberg verstrekte

route, als "een hel", "verschrikkelijk", en "levensgevaarlrlk'i Jip, Marten, Vasco en ik beklimmen de

870 meter hoge Goatfell. Boven op de berg maakt de díchte mist dat de afgrond naast het smalle

bergpaad.je minder diep lijkt, maar qelukkig komen we een Schotse deerne met een kompas en een
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goede kaart tegen die ons het pad naar beneden wijst... Veilig teruggekeerd aan de voet van de

berg eten we appeltaart en iets van het Lepelblad dat aan de kust groeit. 0ndertussen houdt Jan-

Maarten zich noodgedwongen bezig met de lekkende koelwatertank van zijn VW-busje.

Nieuwe vogelsoorten scoorden we niet deze dag. Wel zongen hier en daar Sijzen en Barmsijzen en

zagen we een hybride Bonte x Zwarte Kraai vliegen.

Wanlockhead tt Kielder Forest
DewegnaarWanlockhead,hethoogstgelegendorpvanSchotland, levertleuke roodkill op'.een

Sneeuwhaas - en bijna hadden we zelfeen poedel vermorzeld. Die avond vullen bier en fish tt chips

onze dankbare magen in de hoogst gelegen pub van het land, terwijl Jip - niet te stoppen als hij is -
nog even een baltsende Watersnip, een Kwartel en geluiden van Schots Sneeuwhoen ontdekt.

De volgende ochtend gaat een deel van de groep voor de laatste keer op zoek naar de fomous
grouse. Dat blijkt niet zo moeilijk. Twee Schotse Sneeuwkuikens stuiven op aan weerszijden van

Jip's voet, en Peter ontdekt er een die pal tegen het statief van zijn scoop aan ligt - hij heeft het

beestje op een haar na gespietst. Vertrouwend op zijn schutkleur ligt het doodstil in het gras, en

kan het daardoor van absutd dichtbij gefotografeerd worden.Verderop worden nog twee families

gevonden. 0ndertussen ontdekt Marten elders Goudplevieren.

Via Kielder Forest, waar Kruisbek, Matkop en Boompieper worden waargenomen, rijden we terug

naar onze luxe veerboot. Na een dolle rit over de rotondes en boulevards van Newcastle komen we

nog net op tijd aan.

Toen we de volgende ochtend,2T juni, bijna aanmeerden in lJmuiden vond Jan op een WC op dek

7 een portemonnee. Hij bracht hem naar de informatiebalie. Het bleek de mijne te zijn. Een gelukkig

toeval dat geheel in de geest was van de rest van de week: er dreigde vaak van alles mis te gaan,

maarVWGA-leden hebben nu eenmaal een engeltje op hun schouder. Het resultaat was een

gedenkwaardige week vol vogels, maar ook andere dieren, bijzondere planten, muggenbulten en

spannende avonturen.

Zeekoeten op

Forne lslonds
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Big Day 7 mei 2005
Ruud Altenburg

Teom 4: u.l.n.r Rutger Rotscheid, Jon ïimmer en Mortun Voorvelt, KeesJonker mookte de foto

R
ond begin mei is de vogeldiversiteit in Nederland het hoogst: de broedvogels laten zich volop

horen, veel soorten trekken door en de allerlaatste wintergasten moeten nog vertrekken.0p 7

mei jl. vond daarom voor de derde maal een Big Day plaats in de regio Groot-Amsterdam, georgani-

seerd door Jip Louwe Koo'rjmans. Tijdens een Big Day is het de bedoeling om binnen een etmaal

zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen binnen een van te voren afgesproken gebied. Voor deze

dag werd dit gevormd door de grenzen van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Vrjfteams gingen de uitdaging aan het oude record van 3 mei 1998 - 103 soorten - te verbreken:

Team 1: Wim van der Schot en Jan Mulder

Team 2: Ruud Altenburg, Ronald van Dijk, Mars Muusse en Bernard Oosterbaan

Team 3:.lip Louwe Kooijmans, Bartde Knegt, Merijn van Leeuwen en Edial Dekker

Team 4: Martijn Voorvelt, Jan Timmer, Rutger Rotscheid en Kees Jonker

ïeam 5: Ton Schuringa en Aart TeÍpstra

Btl begin mei denkje al gauw aan een mooie zonnige dag, met een zwak oostenwindje voor de inte-
ressante dwaalgasten. Zatedag 7 mei 2005 was echter een dag die's ochtends vroeg begon met

langdurige druilregen, die later overging in een aantal stevige buien. Hierna klaarde de bewolking
grotendeels op, maar stak een bijna stormachtige noordenwind op. Met temperaturen van rond de

12 graden was het de hele dag gewoon koud.
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Het slechte weer weerhield de teams echter niet van een stevig dagje vogelen. Team 1 verpulverde

het oude record uit .l998 
en kwam uiteindelijk uit op maar liefst 118 soorten. Wim en Jan werden

op de voet gevolgd door team 2 met 116. Met een score van '113 soorten verbeterde ook team 3

ruimschoots het oude record. Team 4 eindigde op 100 precies en team 5 tenslotte haalde de 85. Alle

teams bij elkaar zagen - gezien het slechte weer - het bijna ongelofelijke aantal van 137 soorten.

Leuke aantallen doortrekkende stelt- en strandlopers zorgden deze zaterdag voor het behalen van

een hoge score, metTemmincks Strandloper op het bndje van Geijsel (teams l, 2 en 3) en in de

Kinsel (5), Regenwulpen die hier en daar overvlogen (1,2 en 3), enkele Bosruiters in lJdoorn (alle

teams) en een Rosse Grutto op de Kinseldam (1 en 2). Deze laatste locatie, nog niet weggelegd

voor de deelnemers van de vorige Big Day edities, leverde een belangrijke bijdrage aan de totaal-

score, met onder andere Steenloper (2,3 en 5), Kleine Strandloper (1), Kanoet (1,2 en 3), Krombek-
(2 en 3) en Drieteenstrandloper (2,3 en 4).Van de wat later arriverende zomergasten werden soor-

ten als Grauwe Vliegenvanger (t en 3) en Spotvogel (3 en 4) gezien. De wintergasten werden

slechts vertegenwoordigd door Kol- (+) en Brandgans (1 en 3).

Echte krenten in de pap waren Kleine Zilverreiger over het lJmeer (team 4); drie Sneeuwganzen in

de Ronde Hoep (t); een late Blauwe Kiekendief over de Botshol (1); roepende Kwartels in de Ronde

Hoep (1 en 3); Poelruiter (1) en Grote Stern (Z) bij ljdoorn; Strandplevieren, Dwergsterns (beide 1

en 2) en Rouwkwikstaart (3) op de Kinseldam;Kerkuil in Waterland (3); meerdere Gekraagde

Roodstaarten langs de Waver (t); Beflijster in het Diemerpark (4); Buidelmees in de Bretten (2) en

de broedende Appelvinken van Westgaarde (t, z en +).

0p dagen dat je ze graag wilt zien bl'rjken sommige soorten ineens erg lastig te vinden, zeker als

jeje per auto door de regio begeeft. Alleen teams I en 2 kwamen de Havik tegen, en dat gold

ook voor Patrijs en WaterÍal. Hoewel team 3 maar liefst vier uilensoorten waarnam, waren deze

duidelijk niet voor ieder team weggelegd. Team 2 hoorde geen enkele uil, maar zag er wel een.

Deze was echter niet te determineren. Daar stond

tegenover dat dit team wel als enige de lJsvogel

zag, terwijl de winnaars als enige de in de regio

broedende Grote Lijster en Matkop waarnamen.

Graspieper en Gele Kwikstaart werden uiteindelijk

met veel pijn en moeite door drie teams (1, 2 en

3) gezien.

Hoewel het oude record in 2005 ruimschoots ver-

beterd werd, blijft er nog ruimte over voor een

nadere verscherping. Soorten als Brilduiker,

Pijlstaart, Zwarte Ruiter en Zilverplevier werden

niet gezien en door de slechte weersomstandighe-

den was 7 mei 2005 geen dag voor overtrekkende

verrassingen als Zwarte Wouw of Roodpootvalk.

Het is dus aan de deelnemers van de Big Day van

volgend jaar om opnieuw te knallen!

Een trotse Buidelmees in zijn nest,
Brettenzone, 21 mei 2OOs

)'

=

De Gierzwaluw lÀARGÀNG 4: !i 2 AUGl.rsTtrs 200s 2l



Broedende Torenvalken

Noorderbe laatS Ruud Vtekraa

Vijfjongen op een rijtje, juni 2OOl of 2OO2

IV
evrouw Bep ten Have-Kasteel woont in een seniorenflat gelegen aan de achten'rjde van de

Noorderbegraafplaats in Amsterdam-Noord. Vanuit haar woonkamer heeft ze een eersterangs

uitzicht op een nestkast van Ïorenvalken. Het broeden van de valken volgt ze jaarlijks met grote inte-
resse. Aan de hand van haar dagboekaantekeningen heb ik onderstaande tabel kunnen samenstellen
van het verloop van het broeden en het nestsucces van de Torenvalken op de Noorderbegraafplaats.

Bij een broedduur van de eieren van 30 dagen en een periode van 30 dagen van jongen op nest
(tezamen 60 dagen), kan - met behulp van de uitvliegdata - de gemiddelde legdatum berekend wor-
den op 25 april. Gemiddeld zijn jaarlijks 4,2 jong uitgekomen en 3,8 jongen uitgevlogen. De

gemiddelde uiwliegdatum is 24 juni.

Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de literatuu r. "Het begin von het broedseizoen volt
meestol in de tweede helft von opril.'ffrap-Lind 1980: 40). Gemiddeld leggen Torenvalken 47 eieren,

dus vaker 5-6 dan 4. Dejaarlijkse legselgrootte op de Noorderbegraafplaats was mogelijk groter dan
het vastgestelde aantal uitgekomen jongen. Niettemin is het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen
volledig in overeenstemming met de literatuur. Het Handbook Birds of the Western Palearctic noemt
gemiddeld 3,7 uitgevlogen jongen per paar (Cramp ft Simmons 1980: 299).

Er is een zekere regionale variatie. Bijlsma noemt gemiddelden van 3,9 uitgevlogen jongen in Noord-
Holland, 3,6 in Zeeuws-Vlaanderen, 4,2 op Walcheren, 3,8 langs de lJssel, 4,4 jongen in de Achterhoek
en 4,6 in Drenthe; totaal gemiddeld dus 4,1 uitgevlogen jongen per paar (Bijlsma 1993: 210,2121.

De broedresultaten hangen sterk afvan het klimaat in de voorafgaande winter. Dit bepaalt het
begin van de eileg. Hoe vroeger het legbegin hoe groter het legsel.Volgens Bijlsma hangt daardoor
het aantal uitgevlogen jongen meer af van al of niet koude winters en late voorjaarstemperaturen
dan van goede of slechte muizenjaren (zie ook Cavé 1968).

Literatuur
Bijlsma, R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Boofvogels. Schuyt tt Co, Haarlem.
Cavé, AJ. 1968. ïhe breeding of the Kestrel, Falco tinnunculus L, in the reclaimed area Oostelijk Flevoland. Ne-
therlands. Journal of Zoology, 1 8: 3 1 3-,107.
Cramp, S. €t KE.L Simmons et al. 1980. Handbook Birds of the Western fulearctic. Volume ll. Oxford Universi§
Press,Oxford London New York, 1980.
ïrap-Lind, l. 1980. De Torenvalk. Kosmos vogelmonografie, Amsterdam.

Vergelijkende tobel von 5 broedseizoenen, 2OOl -2OO5.
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Waarnemingen April - Juni 2005
PaulJ. Marcus

I n deze periode heerste een Kwartelplaag in de regio. Ook Zwarte Wouwen waren niet van de

I lucht. De derde Grauwe Kiekendief sinds 1990 vloog langs. Steltlopers, meeuwen en sterns zorg-

den voor vertier op de Kinseldam en het landje van Geijsel in de Holendrechter- en

Bullewijkerpolder. Zwartkopmeeuwen broedden in de regio, Dwergsterns hielden zich op bij lJburg

en op de Kinseldam - mogelijk broedend. Reuzenstern en Grote Stern vlogen langs. 0p drie plaat-

sen werden één of meer Bijeneters gezien. Er was een goed gedocumenteerd, geslaagd broedgeval

van Appelvinken op Westgaarde. ln de rubriek zijn tevens de hoogtepunten opgenomen van waar-

nemingen gedaan door vier teams van de Big Day op 7 mei jl.

Het broedpaar SlechWalken aan de Hemweg bracht drie jongen groot. 0p t3 juli bleek dat er een

wisseling van dames Slechtvalk had plaatsgevonden. Dit moet in maart gebeurd zijn. Er zijn hevige

luchtgevechten gezien in de omgeving van de centrale tussen het territoriale paar en een indring-

ster. Achteraf blijkt valk DN het veld te hebben moeten ruimen. Zij bracht in de seizoenen 2003 en

2OO4 in totaal 6 jongen ter wereld. Ze is vervangen door een, waarschijnlijk, Westfaalse valk met

onleesbare ringen.

Uw waarnemingen over de periode juli t/m december verbeid ik met spanning. Deze uiterlijk 10

januari 2006 zenden aan: Paul J. Marcus, AJ. Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam,

Aanraad.Marcus@ 1 2move.nl.

Kleine Zwaan l-4,4-4 lnlaagpolder 2 ex. ad. t.p. (PM, PT).

Wilde Zwaan I -4 ím 18-4 lnlaagpolder 1 ad. t.p. (RvD, PM, PT).

Sneeuwgans 7-5 Ronde Hoep 2 witte en 1 blauwe fase langs de Waver (BDT-1).

Kolgans 24-4 Kinseldam 1 ex. (FvG). 5-5 Binnenbraak Waterland 4 ex. (WvdS). 6-5, 7-5 lJdoorn I ex.

(MV, BDT-4). 16-5 Kinseldam I ex.2.kj. t.p. (RA, RvD).

Grauwe Gans 24-4 Kinseldam 500 ex. verdeeld over 20 families (FvG).

lndische Gans 11-5 Polder Groot-Mijdrecht I ex. (PT). 27-5 Haven-Ballast 1 ex. (NZ).

Grote Canadese Gans 4-4, 6-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max.4 ex' (EdB, WS). 23-4

Rijperdwarsweg 1 ex. (NZ).27-5 Blijkmeer 2 ex. (NZ).28-5 Kinseldam 1 p. (FvG). 10-6Vijfhoek 1 ex.

w (EdB).

Brandgans 24-4Tuindorp Oostzaan 500 ex. N (N).24-4 Kinseldam 1 ex. (FvG).3-5 Ballastbos 4 ex.

NW (NZ), 21 -6 Vijfhoek 5 ex. 0 met 1 Grauwe Gans voorop (EdB). 1 5-6 Schinkelbos 6 ex. (PT).

Casarca 15-4 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (PhD).9-6 Kinseldam I ex. (ffi).

Krooneend Waarnemingen rond de Vijfhoek/Haven-Ballast 29'4 tlm 30-6 max. 1 7 m. en 4 v., en

tevens een v. met 1 ouder jong en 7 pulli (velen). Waarnemingen Botshol Groote Wije april-mei tot

10 ex. (Wvd5, op 7-5 hier gemeld door BDT-'l t/m 3). 3-5 Diemerzeedijk I m. (RA, RvD). 7-5

0uderkerkerplas r p. (gOf-z en 4).28-5,5-6 Kinselbaai resp. I p. & 1 v. (FvG).

Nonnetje 2-4 Diemerbos I m. (RH).

Brilduiker 23-4Vecht, Nigtevecht 1 v. (EdB).26-6 Maxis 1 v. (NZ; foto).

,
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Grote Zaagbek 2-4lburg 1 paar t.p. (RA, RvD, PM). Buiten de regio, in juni 1 m. t.p. natuurontwik-
kellngsterreintje noordoever Noordzeekanaal Buitenhuizen (Lodewijk Blokland, RvD, PM).

Smient 24-4 Kinseldam 25 ex., 15-5 4 ex.,22-5 3 ex., 17-6 1 p. (RA, FvG). 12-5 Holendrechter- en

Bullewijkerpolder 1 ex. (FvG). 2-6 lJdoorn 1 m. (GvD).4-6 Ouderkerkerplas 2 v. (FvG). 17-6 Nigtevecht
gehoord na 23.00u. (EdB).

Krakeend 24-4 Kinseldam 50 ex. (FvG). 28-4 parende ex. Eendrachtpark (BMK). 22-5 lJdoorn '1,10 ex.

(FvG).

Slobeend 17-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 60 ex. (FvG).22-5 lJdoorn 65 ex. (FvG).

Pijlstaart 1-4tlm 12-4 Houtrakkerbeemden-west max.2 v. €t 3 m. (RvD, PM, PT). 3-4 Spaarnwouder-
plas lt ex.; 6 m. (PM). 12-4tlm24-4lJdoorn max.2 p. (HB, FvG, MV);op 13-5 nog 1 v. (RA).

Zomertaling 25-3,4-4,12-4 Boezemgebied Halfweg resp. I p. ft 1 m. (JvB, PT). 2-4, 3-5
Diemerpolder resp. 1 p. tt 1 ex. (RH, NZ).2-4 Diem 1 m. (RH),3-5 overdiemerpolder 1 ex. (NZ).2-4

tlm 11-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 4 m.6.2 v. (EdB, RvD, Henk van Halm, PM, WS).

3-4,9-4 De Kluut 1 m. (TvD, RR).3-+ím 5-6 ljdoorn max.7 m. & 1 v. (RA, GvD, RvD, FvG, DT, MV).

22-4 Kinsel 1 m. (JLK), 11-6, 12-6 4 ex. (RH, M. 23-4 Broekermeer 1 ex. (FvG). 13-5 Rijperweg 2 m.

(FvG). 17-5 Nieuwe Gouw t v. (NZ).

Wintertaling 5-4 Osdorper Binnenpolder 10 paar t.p. (BMK). 7-4 Kinselbaai 140 ex. (FvG).24-4

Udoorn 150 ex. (FvG),2-6 1 m. t.p. (GvD), 25-6 20 ex. (FvG). 17-6 Kinseldam 6 ex. (FvG).

Ringtaling Collonetta leucophrys 17-5 Lutkemeer 1 ex. (PT).

Patrijs 2-5 Nesserlaan 2 ex. (RA, RvD). 7-5 Schiphol-Rijk t ex. (BDT-2).9-5 Ruigoord 1 paar (NZ).

Lutkemeer 3x 1 p. gezien In april, mei en juni (JvB).

Kwartel 7-5 Ronde Hoep 5 ex. (BDT-1 en 3). 7-5 Schiphol-Rijk omg. Aalsmeerbaan 2 roepend (BDT-

1). 16-5 Ronde Hoep op twee plaatsen gehoord (M. 4-6 Gehoord en gezien door Gruttotellers in de

Ronde Hoep (med. MK 15-6 op AVN). 5-6 Bovenkerkerpolder I ex. gehoord (FvG). Volgens MK verble-

ven er de afgelopen 5 jaar in mei steeds exemplaren in de Bovenkerkerpolder en De Ronde Hoep.

Deze lieten zich gedurende een week of drie horen.

Dodaars Gehele periode 4 ex. CSM-slibbak bij Boezemgemaal Halfweg (PT). 4-4 Ouderkerkerplas 1 ex.

(EdB). 12-4 Diemerzeedijk 4 paar (EdB, MvL). 28-a Lutkemeer 2 ex. (Pï, hier werd door 2 paar

gebroed, I met succes (JvB).2l-6, 30-6 Haven-Ballast I ex. gehoord (EdB).

Geoorde Fuut 20-4 Ouderkerkerplas 2 ex. broedkleed (WS).

Aalscholver 9-6 ring afgelezen in fud.-Noord:als nestjong geringd te Hensies, België op2-4-2005
(WvdW 4-7-0s).
Roerdomp 1-4 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. t.p. (PM). l0-5 Groote lJpolder 1 ex. hoempend (PT).

21-5 De Kluut 1 ex. (TvD).25-5 Haven-Ballast I ex. (NZ).

Kleine Zilverreiger 7-5 Gouwzee 1 er laag vliegend (BDT-4).

Grote Zilverreiger 3-4,4-4 Marken 1 ex. t.p. (Mies Koch, Gerrit Verkade). 8-+ omgeving llpendam 1

ex. (M. 15-a lJdoorn 1 ex. (HB).23-4 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZ).23-4 De Munt Waterland 1 ex. (PT).

4-5 De Nes, Waterland 1 ex. (RA, RvD).5-5 Marken 1 ex. (BDT-l).8-5 Zuiderwoude 1 ex. N0 en 1

ander ex. ZW (M.
Blauwe Reiger 7-4 Vecht, Nigtevecht 1 ex. op nest (EdB). Kolonies: park Badhoevedorp 32 nesten
(Pï), Spaarnwouderveen 15 nesten (RvD, PM, PT), Sloterpark Allendelaan 60 nesten bezet (PM),

Plantijngracht 2 van de l0 nesten bezet (PM).

Purperreiger 24-4 Nigtevecht 1 ex. overvliegend (EdB),26-6Vecht, Nigtevecht'l ex. op uit rietkraag
(EdB). 4-6 Botshol 1 ex. (P0. '15-6 Broekzijdse Polder 1 ex. ad. neer, komend uit de richting van de

Aetsveldsche Polder (RvD, PM).

Ooievaar 9-4 Frankendael 1 ex. op nest, tegelijkertijd 2 op dak Hugo de Vrieslaan (EdB). Verder gere-

geld 2 ex. aldaar gezien (PÍl.Z+-+,22-5,29-5 Nigtevecht resp.3,2 en 5 ex. over (EdB, RivD). 2-5
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Grouwe Kiekendief,

Kinsel, 16 mei 2OO5 r\
1ï-

Noordzeeweg bij TPG Distributiecentrum 1 ex. (TvD).6-5 Groote Braak 1 ex. W (TvD). 19-5

Zunderdorp 1 ex. (PT).

Heilige lbis 7-5 Botshol 3 ex. (BDT-3).

Lepelaar 7-4 Overdiemerpolder 1 ex. foer. (EdB).9-4, 11-6 Gein-Noord resp. 3 ex. W ft 2 ex. t.p. (EdB).

22-4 Bloemendalerpolder 4 ex. ZW (EdB). 1-5, 17-6,25-6 Nigtevecht resp. 1, 2 ft 1 ex. over (EdB,

RivD).8-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (HM).9-5, 7-6 Frankendael resp. 2 ongeringde

ad. ex. foer. Et 1 ex. foer. (K. Bruins, med. WvdW; Frans Klaasen).21-5 A10 afslag lJburg 1 ex.0 (EdB).

25-5 Belmermeer 2 ex. (NZ). 27-5 Vijfhoek 1 ex. N (NZ). 17-6 De Ne1 Waterland-0ost 4 ex. (NZ).

Veel meldingen uit de 0sdorper Polders en Spaarnwoude - er is nu voor het tweede jaar in successie

gebroed in Zuid-Kennemerland bij de Buiten-Liede (Dirk Tanger, PT, PM, RvD). Blijkens een mededeling

van John van der Woude (AVN 31-5) broedden de Lepelaars ditjaar in Botshol.

Wespendief 10-5 Nwe.Brettenpad I ex. donker kleed W (AJ).27-5 Nieuwe Hemweg 1 v. rondvliegend

10.15u. (PM). 27-5 Krophollerstraat 1 v. N (PM). 15-6Vijfhoek 2 v.: 'l donker ex. vrij hoog over en I

modaal ex. vliegend tussen de Vijfhoek en het Ballastbos (RvD, PM). 26-6 PEN-Diemen 1 ex. N (NZ).

Zwarte Wouw 24-4 Blasiusstraat 1 gaaf ex. ZZ0 (Thijs de Zeeuw). 1-5 tussen 18.00u.-19.00u. 2 ex. N

over weilanden ten Z van Broek in Waterland, atlasblok 25-26-33 (Fokko Padmos). l-5 Binnenkadijk -
Entrepotdok 1 ex. NWN (WvdW). l-5 De Groote Braak 1 ex. hoog N0 16.a5u. (RR).

Rode Wouw 3-4 Nellestein, Asd.-Zuidoost 1 ex. 0 (Philip Plenckers).

Bruine Kiekendief 1-4,3-4, 5-4 Batterij Halfweg 1 paar baltsend (PM). 1-4,3-4 De Kluut-Groote

lJpolder 1 paar baltsend (PM).3-4 Schiphol Polderbaan 1 m. gezien vanuit Boeing 737 (EdB).4-4

Asd.-Rijnkanaal Driemond 1 m. schroevend (EdB). 12-4 1 p. baltsend ljdoorn (MV). 15-4 De Kluut en

Groote lJpolder 3 ex. (RR). 12-4,22-4,24-4 1 p. nestelend Diemerzeedijk (EdB, Mvl, IvL).22-4,24-4
Vijfhoek resp.'l v. €t l ex. t.p. (EdB, NZ). 15-5, 1B-5, 1-6Vijfhoek 1 m. (EdB, MV). 15-5 Diemerzeedi.jk

1 m. (MV). 8-6 Boesingheliede t m. (PT).

Broedgevallen: Spaarnwouderveen, eerstejong vloog uit op 29-6 (RvD, PM), max. 4juv. gezien op

16-7(PM,RR); DeKluut16-7 Ijuv.uitgevlogen(BrianKnott),TichelputGrootellpolder2juv.uitge-
vlogen op l5-7 (RR); Asd.Bos, 0everlandenreservaat Nwe.Meer 1 juv. 19-7 (PM);

Vijfhoek. Diemerzeedijk en lJdoorn nog onbekend.

Blauwe Kiekendief 15-4 lJdoorn 1 v. (HB). z-s Botshol, Groote Wije 1 m. (BDT-1).28-5 Gein-Noord 1

v. hoog 0 (EdB). 3-6 Gaasperplas I v. over (EdB).

Grauwe Kiekendief 16-5 lJdoorn/Kinsel 1 v.2.kj. N (RA, RvD; foto's).

Havik 3-4 Sloterplas 1 ex. ad. baltsend (PM). Broedgevallen: Asd.Bos Oeverland Nwe.Meer 1 p. ten-
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Sperwer Beotrixpork

28 mei 2OO5

minste l jong (PM); Westgaarde 1 p.2 jongen (JvB);Bretten 1 p.3 jongen (PM).

Sperwer 6-4 Plantijnpad 1 ex. alarmerend t.h.v. Wiedijk UvB).
Broedgevallen:2-6Tropenmuseum 6jongen (med. RV 1l-6). SloterparkAllendelaan 1 bezet nest, in
juni voortijdig verlaten (PM). Westgaarde 2 bezette nesten (JvB).

Buizerd 4-6 2 bijna volgroeidejongen op nest Reigersbos (FB). De Hoge Dijk broedgeval (FB).

Westgaarde 2 p. waarvan 1 broedde en 2 jongen grootbracht UvB).

Visarend 19-4 0uderkerkeíplas 1 ex. even t.p. (HB). e-S Ballastbos 1 ex. (RA, RvD, NZ).4-5 Kinseldam

1 ex. vliegend richting lJburg (RA, RvD). 16-5 fud.Bos, Amstelveense Poel 1 ex. op uit bomen naar N

(Erik de Vries, Peter-Paul Boermans).

Torenvalk Broedgeval Winkeldijk, 4 jongen, geringd 13-6 (EdB).

Smelleken 24-4Aandammergouw 1 ex. (M. 11-5 Broekermeer 1 v. (FvG).

Boomvalk 23-4,24-4Wcluinwijck 1 ex. jagend ULK). 24-4 Badhoevedorp, Rietvinkstraat 1 ex. N

(PM). 24-4 Tweede Constant'rjn Huijgensstraat t ex. (RR). 27-4 Sloterplas, Meer en Vaart 1 ex. (RR). 3-
5 De Kluut 2 ex., nadien regelmatig meldingen van foeragerende ex. (RA, RvD, PM, RR). 7-5
Westgaarde 1 ex. (BDT-2). 7-5, 8-5 Zuiderwoude t ex. (BDT-2, M. 7-5 Pres. Kennedylaan 1 ex. (BDT-

4). 7-5 Holendrecht NW van Abcoude 1 ex. (BDT-4). 15-5 Zeeburgerpad 1 ex. (MV). 15-5 Haven-

Ballast 1 ex. (RA). 21-5 Nigtevecht 2 ex. langdurig rondvliegend (EdB). 24-5 brug Driemond 1 ex.0
met prooi (EdB).25-5 Buitenveldert t ex. (EdB).26-5 t/m 25-6 Fort Nigtevecht 2 ex. (EdB). 1-6
Diemerzeedijk 1 ex. (MVl.8-6 Lutkemeer/Raasdorp 1 ex. rondvliegend (JvB),9-6 Sportpark
Spieringhorn 1 ex. (RV). 19-6 Spuistraat 1 ex. (RV). 21-6 PEN-Diemen 1 ex. gehoord en bij Maxis

Diemen I ex gezien (EdB).

Slechtvalk Broedgeval Centrale Hemweg, begin eileg bijna een maand vertraagd door aanwezigheiC

van indringster. 0p 13 juli 2005 werd eindelijk duidelijk dat de Belgische valk met witte Íing, code DN

in maart is verdreven door een geringde v. wrsch. uit Noordrijnland-Westfalen. Begin eileg 10-4, drie-
legsel compleet l5-4. Driejongen uitgekomen 16-17 mei. Geringd op 6-6, 1 m. en 2 v., door Peter

van Geneijgen. Van 26-6 t/m 30-6 vlogen de jongen probleemloos uit (PM).

1-4tlm20-4 lnlaagpolder en Houtrakkerbeemden-west I v. ad. t.p. (RvD, PM, PT),3-4 1 v. ad. roepend

tegen voorbijvliegend ex, 11-4 v. ad. in abeel bosrand Westhoffbos (PM). 2-4 Lutkemeer 1 juv. m. t.p.
(RR).6-4 Westpoortweg 1 ex. rondvliegend (RR). 11-4 Binnenkadi.jk 1 ex. vechtend met Buizerd, een

alledaags tafereel voor de waarnemer (WvdW). l7-4 Barnegat I ex. (FvG). l8-4 Duivendrecht 1 m. met
prooi over richting Rembrandttoren (WvdS). 22-4 Waterland 1 v. ad. (M. 26-4 Holendrechter- en

=
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BullewijkerpoldeÍ I v. jagend (Wvd5). a-5 Liergouw mast27 1 ex. (RA, RvD). 18-5 t/m 24-6

Mondriaantoren 1 ad. (Bart de Knegt).27-5 elektriciteitsmast bij het Blauwe Hoofd, Durgerdam 1 m.

t.p. (RA). 7-6 Fran kendael 1 ex. over (AJ). I 5-6 Nwe.Hemweg v. ad. in conflict met vreemde v. (PM).

Waterral 1-4,3-4,10-5 De Kluut 1 ex. kiepend (PM, PT). 1-4t/m 8-4 Boezemgebied Halfweg'l ex.

(PT).2-4,15-5Vijfhoek 1 ex. biggend (RA, RvD, PM, MV). 12-4,24-4 Diemerzeedijk 1 ex. gehoord

(EdB, TvL). lB-4 Uiterdijken 1 ex. (PT). 7-5 Diemerbos 1 ex. (Frans de Kruifl. B-5, 1B-5, 28-5

Nwe.Brettenpad 1 ex. (JvB, RR, WS). 25-5 Spaarnwouderveen 1 ex. (PT).

Porseleinhoen 5-5 Barnegat 1 ex. roepend (WvdS).

Kluut 7-4 t/m 24-4 Kinsel max. 82 ex. (FvG, JLK, WS), 24-4 Kinseldam 43 ex. (FvG). 12-4,23-4,9-5

Lutkemeer 2 ex. (RR), in de Lutkemeer 4 p. waarvan tenminste 1 met 4jongen (JvB).22-a

Diemerzeedijk 2 ex. (EdB). Broedgevallen: Kinsel, Kinseldam, Lutkemeer, verder waarnemingen

Houtra kkerbeemden.

Bontbekplevier 2-4 t/m 9-6 Kinseldam max. l2 ex. (velen). 3-4 lJdoorn 1 ex. (RA, RvD).30-+

Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (WS).15-5, 16-5 Lutkemeer max.2 ex. (RR,JvB).15-5

Aandammergouw 16 ex. (M.
Kleine Plevier 2-4 t/m 8-6 Lutkemeer max. 6 ex. UvB, RR, PT, BDT-4), 2 p. broedden met succes (JvB).

2-4tlm22-5 Kinseldam max. 4 ex. (RA, RvD, FvG, WS, BDI-4),22-4 Kinsel 'l p. (JLK). 8-4 Asd.Bos,

Polder Meerzicht 5 ex. (RH). 12-4tlm 17-5 Osdorper Binnenpolder max.2 ex. UvB, PhD, PT). 12-4 t/m

5-5 lJburg 1-2 p. (EdB, Hanna Hirsch, MV).24-4,7-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp. 1 ft 2

ex. (WS, BDT-a).26-5 bij Station Duivendrecht 1 ex. (RR).

Strandplevier 3-4 t/m 12-6 Kinseldam max. 3 ex. (velen). 6-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1

p. (RA, RvD).

Goudplevier 13-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 'l ex. (AJ).

Zilverplevier 21-4 Kinseldam a ex. N (HB), 30-4 2 ex. (FvG), 14-5 Et 15-5 3 ex. t.p. en op 15-5 5 ex.

langsvliegend (RA, W5, DT), 16-5,27-5 resp.2 Ét'l ex. t.p. (FV, RA). 15-5 0sdorper Binnenpolder 1 ex.

broedkleed (RR). 15-5 Aandammergouw 1 ex. N (M.
Kanoet 4-5 t/m 16-5 Kinseldam max. 15 ex. t.p. tt tot 15 ex. door (RA, RvD, ÏP, KR, Dl FV, BDT-1 Vm

3), 15-5 lJdoorn 4 ex. (RA, DT).8-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 2 ex. (HM).9-5 Lutkemeer 2

ex. (RR).

Drieteenstrandloper 29-4 tlm 22-5 Kinseldam max. 4 ex. t.p. (FvG, DÏ, M WvdW, BDT-2 ft 4).

Gestreepte Strandloper 12-5, 13-5 lJdoorn 1 ex. t.p. (RA, TP, KR).



Temmincks Strandloper 2-5,7-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp.2 Et 1 ex. (RA, RvD, BDT-

2 €t 3). 7-5 lJdoorn I ex. (BDT-I).

Kleine Strandloper 5-4,7-5,31-5 Kinseldam resp. 2, 1 & 3 ex. (W5, BDT-1, RA).

KrombekstrandlopeÍ 7-5 Kinseldam ca. 5 ex. (BDT-2 Et 3).

Bonte Strandloper'l-4 0sdorper Binnenpolder 2 ex. (PT). 2-4tlm7-5 Holendrechter- en

Bullewijkerpolder max. >5 ex. (RA, EdB, RvD, PM, WS). 2-4 t/m 9-6 Kinseldam max. 10 ex. (velen). 3-4
ljdoorn 3 ex. (RA" RvD).

Kemphaan 1-4 t/m 30-4 Osdorper Binnenpolder max.30 ex. (JvB, PhD, FvG, PT). 1-4 Polder Meerzicht
Asd.Bos 5 ex. (RH). 4-4tln27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max.53 ex. (EdB, FvG, WS). 7-4
Zuiderwoude 10 ex. (WS). 17-4 ljdoorn 50 ex. (FvG). 22-4 Kinsel 83 ex. (JLK). 24-4 Rijperweg 56 ex.

(NZ). 12-6 Aandammergouw 1 v. t.p. (M. 20-6 Nigtevecht ca- 18 ex. Z (EdB).

Watercnip 4-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 20 ex. (EdB). 9-4 Australiëhavenweg I ex. (TvD). ZA-

4 Waterland 13 ex. baltsend (WvdS). z-S poging tot balts 1 ex. Schinkelbos (BDI-1). 7-5 Nieuwe Gouw

balts (BDT-3). 7-5 De Munt, Waterland 1 ex. baltsend (BDT-2). 28-5 omg. Barnegat 2 ex. baltsend (FvG).

Bokje 8-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. foer. (HM).

Houbnip i0-4 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Grutto 3-4 Polderbaan Schiphol 4 ex. gezien vanuit Boeing 737 (EdB). 5-6 lJdoorn 170 ex., 17-6 250
ex. (FvG), 17-6 Kinseldam 65 ex. (FvG).14-6 Holendrechter- en Bullewijkerpolder4ex. (EdB).

lJslandse Grutto 2-4 Aandammergouw 30 ex. (M. 2-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder talrijk
tussen vele Grutto's (RA, RvD, PM).3-4 lJdoorn 120 Grutto's waaronder verschillende mooi uitge-
kleurde ljslanders (RA, RvD).

Rosse Grutto 29-4 Kinseldam 1 winterkleed Et 1 broedkleed t.p. (WvdW). 7-5,21-5 Kinseldam 1 ex.
(BDT-1 ft 2, RA). 7-5,2-6 lJdoorn 1 ex. (BDT-1, GvD).

Wulp 15-5, 22-5 Kinseldam resp. 92 ft 98 ex (RA FvG).

Regenwulp 12-4 Diemerzeedijk 3 ex. N (EdB). i6-4, 27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder resp.2
ft 21 ex. (WS, FvG). 20-4 Morswael, Spaarnwoude 1 ex. over (PM). 21-4 Kinseldam 2 ex. N (HB), 24-4
3 ex. (FvG), 15-5 6 ex. (RA).22-4 Bloemendalerpolder 1 ex. gehoord (EdB). 22-4 Waterland 12 ex. over
(M. 22-4 Artis 23 ex. laag N0 (WvdW). 24-4 Aandammergouw 22 ex. (M. zz-+ Osdorper

Binnenpolder 1 ex. NW (JvB). t-S Zuiderwoude 4 ex. N (NZ). l-5 Nigtevecht 5 ex N (EdB). 7-5 omg.
0uderkerkerplas 1 ex. (BDT-2). 7-5 Botshol g ex over (BDT-1). 7-5 Barnegat's nachts gehoord (BDT-

1).8-5 Molenzijl 9 ex. N0 (NZ). 11-5 Fahrenheitstraat 4 ex. 0 (AJ). I3-5 Groote lJpolder 1 ex. N0 (NZ).

13-5 Poppendammergouw 1 ex. (FvG).14-6 Lutkemeer 1 ex. over UvB). 19-6Vijfhoek'l ex. (GvD).

Zwarte Ruiter 2-4,4-4,23-4 Holendrechter- en Bullewljkerpolder max.3 ex. t.p. (RA, EdB, RvD, PM,

WS).24-4 Natuurzone oude Haagseweg 1 ex. (JvB).24-4 Eendrachtpolder 2 ex. (LvdF).24-4 l.Jdoorn

1 ex. (FvG). 2-5 Twiske 1 ex. (NZ).

Tureluur Hoge Dijk 3 paar,2 met resp. 1 en 2 jongen (FB).

Foelruiter 7-5 lJdoorn 1 ex. (BDT-1).

Groenpootruiter 3-4 t/m l2-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max. 6 ex. (FvG, WS, Pï).4-4
Waver 1 ex. over (EdB). l7-4 lJdoorn I ex. (FvG). 18-4 t/m 2-5 Lutkemeer max.3 ex. (JvB, PT). t8-a
t/m l5-5 Osdorper Binnenpolder max.9 ex. (velen).20-+ Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (m.21-4,
23-4 Kinseldam max.4 ex. (HB, PI. 24-4 Eendrachtpolder 2 ex. (LvdD. 24-4 Marken 12 ex. (M.2+-+
Aandammergouw a ex. (M. 8-5 ïwiske 3 ex. (NZ). 8-5 Schinkelstraat 1 ex. overvliegend (RH). t3-5
lJdoorn een groot aantal t.p., 15-5 5 ex. (RA). 14-5 Schinkelbos 4 ex. (RR).

Witgatje 1-4 t/m 20-6 Lutkemeer max. 2 ex. (JvB, RR, PT). 2-+ Aandammergouw 1 ex. (M.
4-4 Houtrakkerbeemden-west 2 er (PT). 10-4 Middelpolder onder Amstelveen i ex. (HB). 12-4 t/m
22-4 0sdorper Binnenpolder max. 8 ex. (PL J. van Vianen). 20-4 fud.Bos, 0everland Nwe.Meer 1 ex.
(RvD).21-a De Banne 1 ex. (P/).22-4 Waterland 1 ex. (M.27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder
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3 ex. (FvG). 7-5 Bretten 1 ex. (BDT-2). 25-6 Volgermeer 1 ex. NW (NZ).

Bosruiter 23-4tlm l9-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder max >10 ex. (velen). 1-5 Diemerzeedijk

1 ex. (NZ). 2-5 Twiske I ex (NZ). 10-5 t/m 1B-5 Osdorper Binnenpolder max. 15 ex UvB, PM, RR, PT).

15-5 lJdoorn 5 ex. (RA). l5-5 Aandammergouw 1 ex. (tu).

Oeverloper 20-4rln 17-5 Lutkemeer max.5 ex (JvB, RR, Pl BDT-4).22-4Vijfhoek 2 ex. (EdB).30-a

Holendrechter- en Bullewijkerpolder 'l ex. (WS). 1-5 PEN-Diemen 6 ex. (NZ). 2-5 Boezemkanaal-

Amerikahaven 2 ex (ïvD).3-5, 8-5 Vecht, Nigtevecht resp. 2 ft 1 ex. (EdB). 10-5 t/m 18-5 Osdorper

Binnenpolder 1 ex. (PT). 13-5 Australiëhavenweg 1 ex (TvD).

Steenloper 29-4 Kinseldam 1 ex. broedkleed t.p. (WvdW), van 30-4 t/m 16-5 max.3 ex. (RA, FvG, WS,

Dl FV, BDT-2 €t 3). 15-5 lJdoorn 'l ex. (RA).

Dwergmeeuw 24-4 Aandammergouw 16 ex. (FV). 5-5, 7-5 Kinseldam 3 ad. (WvdS, BDT-1).

Kokmeeuw 24-4 Kinseldam 1300 ex, 22-5 1870 ex (FvG).

Zwartkopmeeuw 1-4 llm 23-4 Arena I ex. t.p. (Dennis de Vré, PT). De kokmeeuwkolonie waarin deze

Zwartkopmeeuw verblijÍ hield, was soms opeens volledig verlaten.

2-4 t/m 30-6 Kinseldam tenminste 2 broedparen, verder 2. & 3.kj. ex.; op 17-6zaq FvG 16 ex. in

totaal: ad.,3.kj. ft 3 ex. 2.kj. (velen). De vogels van de Kinseldam werden ook geregeld in de omgeving

waargenomen; zo werd een ad. ex. zonder staart die bekend was van de Kinseldam op 2-6 langs de

Liergouw waargenomen (GvD). Verder 17-4 Barnegat 2 ex. (FvG). 24-4 Aandammergouw 2 ex. (FV),

11-5 Broekermeer 1 ex. (FvG) en 31-5 lJdoorn 1 ex ad. rondvliegend (RA). Het tweetal ad. dat op 21-4

langs Marken 0N0 vloog (RvD, PM) betreft doortrek.
11-4 Diemerzeedijk 2 ex. overvliegend (HB). 20-4 Houtrakkerhoek 2 ex. ad. N0 (PM).24-4 Frankendael

1 ex. (HB). 1-5 Groote Wije Botshol 3 ad. (WvdS).

Zilvermeeuw 22-5 Kinseldam slaapplaats 450 ex (FvG).

Geelpootmeeuw 3-4,12-5,27-5 Kinseldam steeds een ander ex. 2.kj. t.p. (RA, RvD, TP, KR), 1 8-5 1 ex.

4.kj. t.p., miste linkervoet (RA), 27-5 1 ex. 3.kj. [RA). 23-6 Erasmusgracht 1 ex. 4.kj. voor het vierde jaar

in successie op deze plaats vastgesteld: een vogel als pullus in Noordoost-Spanje geringd in 2002,

links zwart met in wit code NTT8 (RA). Deze vogel was zeker tot 16-7 t.p. [RA, RvD, PM).

Pontische Meeuw 4-4 Ouderkerkerplas 1 ex. 2.kj. (EdB). 23-4, 25-4 Albardagracht 1 ex. 3.kj. (RA, PM).

12-5 Kinseldam 1 er 2.kj. (RA, TR KR), 18-5, 21-5 3 ex. 2.kj. t.p.. waarvan I met metalen ring, verm.

afkomstíg uit 0ekraïne (RA), 27-5 1 ex. 2.kj. (RA). 27-6 Erasmusgracht 1 ex. 3.kj. t.p. - later, 2-7, gefo-

tografeerd door RA (RvD, PM).

Kleine Mantelmeeuw 22-5 Kinseldam slaapplaats 120 ex. [FvG). 12-6 Erasmusgracht 1 ex. met rode

ring C73 [RA). 28-6 Erasmusgracht 1 ex. intermedius2.kj, met links Noorse blauwe ring, witte code

JR9Y (RvD, PM).30-6 Erasmusgracht 1 ex. intermedius/groellsii2.l1. met links kleurring rood met in

wit code F,tO en rechts geel met zwarte letter E: geringd door N. van Swelm als pullus, Mobil-terrein,

Dintelhaven 4-7-04, welke gelegenheid door Ruud Altenburg werd vereeuwigd (RvD, PM).

Kleine Mantelmeeuw ssp, fuscus 5-6 Erasmusgracht 1 ex. 2.kj. mog. ssp. fuscus anders dan groellsíi

en intermedius met nieuwe handpennen. Verbleef hier ongeveer een week en in juli werd deze meeuw

hier teruggezien [RA). 25-6 Erasmusgracht 1 zeker ex. fuscus met Finse ring: Íood met code CRK4 (RA).

Reuzenstern 16-6 Ransdorp 1 ex. over richting Kinseldam, waar deze helaas niet kon worden terug-
gevonden (WvdS).

Grote Stern 5-5 gehoord Kinseldam (WvdS).7-5 1 ex. roepend over lJdoorn (BDT-2).

Visdief 2-4 Kinseldam 1 ex. t.p., 3-4 18 er (RA, RvD, PM). 24-4 240 ex., 5-6 320 ex., 25-6 600 ex.

(FvG). Zekeringstraat dakkolonie: gehele periode tot max 25 ex. daar rondvliegend gezien (PM).

Dwergstern 7-5,12-5,19-6 Kinseldam 2 ex. - op de tweede datum balts (BDT-2, RA, WvdS). 12-6

lJburq bij brug naar Vijfhoek 1 paar t.p. (WS, FV), 13-6 WvdW herkende een van deze sterntjes als een

broedvogel van de Kinseldam 2003 op grond van de ring, 23-6 1 p. (WvdW).
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Zwarte Stern 24-4 Marken 2 ex. (M. 5-5 Forteiland Botshol 2 p., westzijde Botshol 1 ex. (WvdS). 7-5,

15-5, 19-5, 2-6 Kinseldam I ex. (RA, GvD, Dl Pl BDT-4), 19-6 3 ex. (WvdS). 7-5 lJmeer Vijfhoek enkele

foer. (BDT-2). 14-5 Schinkelbos 2 ex. (RR). 21-5 Westgaarde 1 ex. overvl. (Harrie Krijthe. med..lvB).

Alexanderparkiet 5-4,8-6WCTigeno, Eendrachtpolder 1 ex. (BMK FvG).24-6 Watergraafsmeer 1

ex (FvG).

Monniksparkiet 29-4 Barnegat 3 ex. (FvG).

Zomertortel 27-4 Diemerzeedijk/Derde Diem 1 ex. W-ZW (WvdW). 3-5 Cargill 0ceanenweg, Westpoort
1 zingend (WvdS). 6-5 Nesserlaan 1 ex. (RA, RvD). 7-5 Vrjfhoek 2 ex. langsvliegend (BDT-2). 8-5
Zuiderwoude 1 ex. (M. '10-5 Spaarndammerdrjk bij Inlaagpolder 1 ex. (PT).31-5 De KIuut 1 ex. N (PM).

Koekoek 20-4Asd.Bos 0everland Nwe.Meer 1 m. roepend (RvD).23-aVijfhoek 'l ex. (PI).24-4
ouderkerkerplas I m. roepend (WS). 25-4 Kalfjeslaan 1 ex. (EdB). 25-4 Asd.Bos 0everpark "Landje van

Bakker' 1 ex. langsvliegend (PM).

Kerkuil Eind april 2@5 omgeving Ouderkerk 2 kasten met paartjes bezet (MK).7-5 Waterland 1 ex.

(BDT-3). 27-5 A10 hmp. 3.5 I dood ex, geringd: 202529, Giethoorn overijssel 6-6-2001 als pullus

van onb. geslacht (Leo Heemskerk, med. GvD, die het geval verifieerde en de info ontfutselde aan

Heteren).

Steenuil Eind april 2005: Íond Ouderkerk a/d Amstel 12 territoria (MK). 7-5 De Ronde Hoep 1 ex.

tBDT-3).

Bosuil 3-4 Beatrixpark 1 ad. met 3 juv. (Frank Warendorfl.

Ransuil 7-5 Waterland tenminste 1 ex. (BDT-3).7-5 Nieuwe Gouw 'l ex (BDT-4).29-5 Nigtevecht 1 v.

gehoord 03.00u. (EdB). 13-6 brug Driemond 1 ex. Z 23.00u. (EdB).

Velduil 1-5 Schiphol Runway 22 2 ex. t.p. 21.00u. (WvdW).

Gierzwaluw 15-4 Plantagebuurt 3 ft 5 ex; Diemerzeedijk enkele (WvdW). 22-4 Diemerzeedijk 7 ex.
(EdB).

lJsvogel 19-4 brug over Kalfjeslaan bij Reimersbeek, Buitenveldert 1 ex neeÍ in boom (EdB).26-4

Asd.Bos 3 nesten [[/K). 27-4 Kadoelerbreek 1 ex. (F/). 3-5 Vijfhoek gezien (RA, RvD). 7-5 langsvlie-
gende ex, Bretten en Vijfhoek (BDT-2). 1 5-5 Diemerzeedijk 1 ex. bij nestholte (RA). 23-5 Diemerpark 1

ex. (FvG).27-5 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (Pï).20-6,25-6 Fort Nigtevecht 1 ex (EdB). April-mei
territoria Zorgvlied, Noorderbegraafplaatt Golfbaan Waterland, PEN-centrale Diemen.

Eendrachtpolder (WvdS).

Bijeneter 23-5 Nieuw-Brettenpad 1 ad. t.p./foer. 14.50u. (PM, Martie Spork).28-5 Holendrechter-

en Bullewijkerpolder 2 (mog.3) ex. overvliegend (Jörg Hamann via DBA). 1-6Vijfhoek 1 ex. t.p.
(WvdW).

Draaihals 27-4,28-4 Diemerzeedijk 1 ex. (WvdW, Anton Duinhouwer, MvL).

Groene Specht 1-4 KoenenkadeAsd.Bos 1 ex. roepend (RH).1-4 Brettenpad Spieringhorn 1 ex t.p.
(Klaas de Jong). 3-4 Noordzijde, Slotermeer 1 ex. in boom IPM). 4-4, 11-4 Landschapspark De

Oeverlanden 1 ex. (PT).5-4 Burg. Eliasstraat-Haarlemmerweg 1 ex. roepend (PM). 7-4
Bastiaansestraat hoek Krijn Breurstraat, Slotermeer 1 ex in treurwilg (PM). 7-4 Wiedijkpark 1 ex. roe-
pend (BMK). 11-4,12-4 Plantijnpad 1 ex. (PT). 11-4tlm 29-4WCTigeno 1 er (JvB, FvG, RR, PT).14-4

Langswater I er (PT). 15-4 omg. Sloterparkbad 2 ex roepend (BMK). 17-4 Sloterpark Het Ruige Riet

1 ex roepend (GvD). 20-a WC De GÍoote Braak gehoord (WS). 22-4, 29-4 Westgaarde 1 ex. (JvB, PI).

5-5 Ruigoordweg 1 ex. roepend (BMK).7-5 paÍkeerplaats Schinkelbos I v. foer. (BDT-3).7-5 Osdorper

Binnenpolder I ex. roepend (BDT-a). April-mei territoria Oosterbegraafplaatt Gíoote Braak Halfweg,

Schinkelbot sportvelden Asd.Bos Z van Bosbaan (WvdS).

Kleine Bonte Specht 17-4 Aí.Bos Schinkelpolder 2 ex (RH).

Veldleeuwerik 27-4 LutkemeeÍ 2 ex. zingend (RR).

Oeverzwaluw 2-4 0uderkerkerplas 1 er bij oeverzwaluwwand rondvliegend (RA, RvD, PM), 23-4, 24-
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Ve I d I ee u we ri k Sch i n ke I bosn

26juni 2OOs

4 12 ex., op 19-5 25 nestgaten bezet (WS, VÍ\.20-4,30-5 Lutkemeer 5 ex. (PT). 2z-+
Houtrakkerbeemden-oost l0 ex. (FvG).,1-6 kolonie tussen Reigersbos en Abcoude 125 verse nesten
geteld (FB). 15-6 Diemerzeedijk 6 er (Pï1.

Boerenzwaluw 2-4 De Ronde Hoep 1 ex. (RA, RvD, PM).

Huiszwaluw 22-4 gezien Waterland (M. 23-a Schinkelbos 4 ex. lm. 24-4 Muiden I ex. (EdB). 2++
Nigtevecht 2 ex. (EdB). 18-6 in Nigtevecht ll bezette nesten (EdB).

Boompieper 27-4 Diemerzeedijk 3 ex. tp. (WvdW).29-4Vrjfhoek 1 tp. (WvdS).4-5 Westgaarde I ex.

zingend (JvB). 11-5,27-5 Middenweg-Westpoort I ex. zingend in jonge wilgjes (PM).

Waterpieper 8-4Asd.Bos, Polder Meerzicht 4 ex. tp. (RH). l'l-4 De Kluut I ex. rondvliegend 14.30u. (PM).

Gele Kwikstaart 1-4 Houtrakpolder Weg over Kavel 35 2 m. (PM). 3-4 Ringweg Zeelandia I m. 0
(PM). 12-4 Lutkemeer I ex. (RR), 27-4 1O ex. (JvB). l7-a Bovenkerkerpolder I m. (hl6). t3-5
Diemerzeedijk ca. 30 ex. t p., gemengde groep, zie volgende twee soorten (WvdW).

Engelse Kwikstaart 13-5 Diemerzeedijk 2 ex tp. (WvdW).

Noordse Kwikstaart 4-5 Uitdammerdijk I m. (RÀ RvD). l3-5 Diemerzeedijk 3 ex. t.p. (WvdW).

Gr. Gele Kwikstaart 28-5 Bauduinlaan, Ruigoord I ex. (NZ). 19-6 Muziekgebouw aan het lJ 1 ex. (TvL).

Witte Kwikstaart 22-4 Laplacestraat 1 ex. (GvD).

Rouwkwikstaart 2-4,22-4lJburg 1 v. met man Witte Kwik (RA, RvD, PM, EdB). 2+4tlm2t-s
Kinseldam 1 m. (RA, RvD, FvG, WvdW, BDï-3).
Grauwe Buulbuul cf. ssp. tticolot3-4,5-4 Rietgorsstraat, Aalsmeer 1 ex. met gele onder-
staartdekveren tp. (Klaas Eigenhuis).

Elauwborst 1-4 Houtrakkerbeemden-oost 1 m. zingend (PM). 1-4 Brettenpad I m. (PM). 1-4tln 17-
4 0sdorper Binnenpolder 1 ex. zingend (GvD, 91. 2-4 Lutkemeer 2 m. zingend (JvB). 2-4 i2-4,22-4
Diemerzeedijk max. 8 m. zingend (EdB, FV). De Hoge Dijk I paar (FB).

Nachtegaal 11-4 t/m 23-5 Diemezeedijk max.4 ex. (EdB, HB, h/G). 12-4 Landschapspark De

Oeverlanden 1 ex. (PT). 30-4, 15-5 Sloterpark, omg. Ruige Riet 4 territoria (JvB, BMK).

Zwarte Roodstaart l-4 Radarweg Suezhaven 1 m. (PM). 2-4 Aandammergouw 4 ex. (FV). 2-4 Uburg
2 m. (RA, RvD, PM). 3-4.7-5 Lutkemeer 1 m. (RR, BDT-4). 12-4 langs de Ringvaart N van Nwe.Meer I
ex. (PÏ. tZ-+ Polderweg 1 ex., nadien de hele periode t.p. (FvG). 21-4ttm 22-6 Lutkemeer max.2 ex.

[vB, e!.22-4Dburg 1 p. (EdB). 10-5, 11-5 LandsmeerderdijklTiikanaal I 1 ex.zingend (F/).25-5
0ostelUke Handelskade 1 ex. (Bartde Knegt).17-6Zeeburg I zingend (hÉ).Territoria Houthaven,Van
Riebeeckhaven, Radarweg (2), Vlothavenweg, Nwe.Hemweg (Eldert Groenewoud, PM, WvdS).

-

ë
E
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Gekraagde Roodstaart 1-4 Brettenpad 1 m. t.p. (Klaas de Jong). Vanaf 26-4 territorium langs de

Waver bij Botshol (WvdS).

Paapje 26-4 Schinkelbos 1 v. (WvdS). 27-4 Diemerzeedijk 1 m. t.p. (WvdW), 28-4 2 ex. m.v. (MvL). t3-
5 voormalig MCA-tenein, tussen de Noordzeeweg en de Bretten, 1 m. t.p. [ïvD).
Tapuit 2-4, 15-5 Aandammergouw resp. 4 & 2 ex. (M. g-+, 7-5 Schinkelbos resp. 1 m. Et I ex. t.p.
(RvD, BDT-a). 19-4 t/m 23-5 Diemerzeedijk max. 4 ex. t.p. (FvG, Hanna Hirsch, MV WvdW, NZ, BDï-4).

21-4 Kinseldam 1 ex. (RvD, PM). 21-4 t/m 13-5 Lutkemeer max. 5 ex. (RA, JvB, RvD, RR, FÍ, BDT-2 tt
4]|.22-4,3-5 lJburg resp. 1 p. (EdB) Er I ex. (RA RvD). 24-4 Santoriniweg 1 ex. (TvD). 27-+

Blauwp'rjpstraat 1 ex. op grasdak Montessorischool (N\27-4,7-5 Holendrechter- en

Bullewijkerpolder max.2 ex. (FvG, BDT-Z). 27-4 Bovenkerkerpolder 6 ex. (FvG). 29-4,7-5 lnlaagpolder
resp. 1 ft 2 ex. (PT). 3-5 Haven-Ballast 1 ex. (NZ).7-5 lJdoorn ! ex. (BDT-a). 7-5 Daveren 1 ex. (BDT-2).

7-5 Vijfhoek 2 ex (BDT-2). 7-5 Botshol 12 ex. (BDT-l). 7-5 Schiphol-Noord 4 ex. (BDï-l). 8-5
Zuiderwoude 5 ex. (M. 20-5 Holterbergweg omg. Arena 1 ex. (Ai).

Beflijster 11-4 Diemerzeedijk 3 ex. (MvL), 27-4,28-4 1 v. t.p. (WvdW, MvL), 4-5 2 ex. (NZ), 7-5 1 ex.

(BDT-4). 20-4 Lutkemeer 1 m. (JvB, RR, PT).2+4 Marken 2 ex. (M. 2+4 PEN-Diemen 3 ex. (NZ).

Kramsvogel 19-4 Durgerdammergouw 6 ex. (NZ).21-4 Dijkeinde l2 ex., Marken 3 ex (PM, RvD).23-

4 Zuiderwoude 80 ex (PI. 27-4 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (FvG).

Grote Lijster 21-4Zwafte Gouw 2 er t.p. (RvD, PM). 23-4 Zuiderwoude 3 ex. (pt). tt-S Waver 1 ex.

(PÍ). 13-5 Asd.Bos weide ten Z van bezoekerscentrum 2 ex. t.p. (RR). 16-5 Haarlemmerweg t.h.v.

Eendrachtpolder 1 ex. (RR). April-mei territoria Eendrachtpolder, Noorderbegraafplaatt Zwarte Gouw
en tud.Bos - ook nest (WvdS).

Sprinkhaanzanger 4-4 Boezemgebied Halfirveg 1 ex (P0. 11-4 t/m 23-5 Diemerzeedijk max 4 ex. zin-
gend (EdB, HB, Mvl, WS). 17-4 lJdoorn 1 ex. (FvG). 20-4 tud.Bos 0everland Nwe.Meer 1 er (RvD). 8-5
Sloterpark Ruig Terrein 1 ex. zingend (JvB).

Snor 12-4 Boezemgebied Halfweg I ex. (PT). 12-4,17-4 lJdoorn 1 ex. (MV, tuG), 2l-4 2 ex. (Rob

Baars, RvD, PM),24-4,21-5 1 ex. (FvG, RA). 16-4,22-4,24-4,28-4 Diemerzeedijk max. 2 ex. zingend
(EdB, Mvl. Tvl. WS), 15-6 1 ex (PïJ. 24-4,7-5, l1-5 Brettenpad 1 ex. (LvdF,4,, PM, BDT-2 €t 4), 3-5
Brettenpad 2 ex. zingend (RA, RvD).29-4 Uitdammerdie I ex. (FvG). a-5 Barnegat 1 ex. (RA, RvD).

Spotvogel +5 Dijkeinde I ex. (RA, RvD).7-5 Poppendammergouw I ex. (BDT-3).7-5, l1-5
Diemerzeedijk 2 ex (BDT-4 FvG), 1-6 3 ex. (MV), 15-6 1 er (PÍ). 7-5 tuin b'rj Botshol I ex. (BDT-4). 15-
5 Liergouw I ex. b'rj boerderij (RA).21-5, 27-5,28-5 Nigtevecht max.2 er (EdB).22-5 lJdoorn I ex
(FvG). 25-5 Middelpolder onder Amstelveen 1 ex. (FvG). 29-5, 11-6 Gein-Noord 1 ex. (EdB), 11-6 Gein-
Zuid I ex. (EdB). 3-6 Gaasperplas 1 ex (EdB). 4-6 Schinkelbos 2 ex. (PT). 8-6 L'rjnden, Hoofdweg-oost-
zijde 1 ex zingend in tuin (RvD, PM). 10-6Vijfhoek 2 er, waarvan er een de zang van de Grote
Kanekiet in zijn lied incorporeerde (EdB). l3-6, l5-6 Waver I ex (EdB, m.23-6 Botsholsedijk 1 ex
(RvD, PM).23-6 Nessersluis I ex. (RvD, PM).26-6Vrjfhoek I er bij brug lJburg & I ex bij bunker
(GvD).

RieÈanger 1-4 Brettenpad 't ex. zingend (Klaas de Jong, PT). 2-+ lJdoorn 1 ex. (WS). 3-4 lJdoorn 3 ex.

(BA, RvD).

Kleine Karrekiet 12-4 Diemerzeedijk I er (MvL). 12-4 lJdoorn 1 ex. (MV). Dit z'rjn behoorlijk vroege

waarnemingen voor deze soort in Amsterdam.2l-4 0uderkerkerplas 1 ex. zingend (WS). 22-4
Diemerzeedijk 1 ex. (EdB).

Bosrietzanger 19-4 Ouderkerkerplas 1 ex. zingend (HB). 19-4 lJdoorn 1 ex. zingend (WS). 22-4
Bloemendalerpolder 1 ex. (EdB).23-5 Diemerpark 5 ex. zingend, 11-6 10 ex. (FvG). t-6 t/m 23-6 1 ex.

zingend Hugo de Vrieslaan/Schagerlaan (AJ).

Grote (arrekiet 21-5,23-5 omg. Station Duivendrecht 1 ex. zingend (Rob Sjouken, GvD).23-5 t/m
12-5 Haven-Ballast I ex. zingend (NZ).
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Grasmus 18-4 Boezemgemaal Rijnland 1 ex. (PT). 19-4 Diemerzeedijk 2 ex. (GvD, William Price). 19-4

Nwe.Diep 1 ex. (FvG).

Braamsluiper 1B-4 Boezemgebied Halfweg I ex. (PT). 19-a Ringdijk Watergraafsmeer t ex. (FvG).

ïuinfluiter 8-4 De Kuil, Slotermeer 1 ex. gezien (PI). 2l-4 De Hoge Dijk 1 ex. zingend (WS).22-4

Maxis Diemen 1 ex. gehoord (EdB).

Zwartkop 1-4 Brettenpad 2 m. zingend (PM). 1-4 Bloesempark Kleine Noord 1 ex. (PT). 1-4 Bijenpark

Eendrachtpolder I ex. (Pï).4-4 De Hoge Dijk 1 ex. gehoord (EdB).

Goudhaantje 7-5 Sloterpark 1 tenitorium (BDT-3).

Grauwe Vliegenvanger 7-5 Botshol 1 ex. (BDT-3). 7-5 omg. Ronde Hoep en Botshol 4 territoria
(BDT-l). 18-5 0etewalerpad bij Woltera van Reestraat 1 ex. (MV). 2t-5 Winkeld'rjk 1 ex. (RivD). l9-6
Lange Muiderweg Weesp 1 ex. (EdB). 23-6 Botsholsedwarsweg in de Polder Groot-Mijdrecht t p.

(RvD, PM).

Baardmannetje 3-4 gehoord De Kluut (PM). Broedgeval De Kluut, jongen in juni uitgevlogen (PM).

Territorium Waterlandse Zeedijk (WvdS; gemist op de Big Day!). 24-6 Gouwzee I ex. (NZ).

Matkop 4-4 Boezemgebied Halfweg 1 ex. (PI. 12-4 landschapspark De 0everlanden I ex. (PT). I2-4
Diemerpark 1 ex. zingend Et 1 ex. roepend over (EdB). 18-5 Wielerbaan Sloten 1 ex. roepend (JvB).

Kuifmees 23-5 Kasteel Nederhorst den Berg 2 ex. (EdB).

Buidelmees 7-5 Bretten omg.WC De Groote Braak nest in aanbouw (mannetje) ft 1 ex. gehoord en

gezien (BDT-2). Nadien geregeld op die plaats 1-2 ex. gehoord en gezien, door velen gemeld, maar

een zekere aanwezigheid van een v. niet aangetoond. 22-5 Diemerzeedijk omg. Vijfhoek I m. gehoord

(RA, WvdW). 21 -6 Vijfhoek UNA-meertje I ex. gehoord (EdB). 26-6 Vijfhoek I ex. roepend (GvD, NZ).

Boomklever 13-5 Vondelpark bij Gerard Brandsstraat 1 ex. UvB). 22-6 Nigtevecht 1 ex. (RivD, EdB).

Roek 4-4 Golfbaan Abcoude 2 ex. (EdB). 4-4 Aetsveldsche Polder 2 ex. (EdB). 15-4 Molenwijk

Asd.Noord l5 nesten (F/). z-s Golfclub 0lympus Asd. Zuidoost 8 ex. (BDT-2).

Europese Kanarie 7-5 Diemerzeedijk 1 ex. (NZ).

Hybride Putter x Kanarie 15-5 Diemerzeedijk 1 ex. t.p., zingend (RA; foto).
(ruisbek 14-6 Anna's Hoeve Watergraafsmeer 2l ex. overvliegend (Rob van Bemmelen).

Appelvink 10-4, l9-4, 2O-4 WestgaaÍde I broedpaar ft 1 ex., 7-5 jong gezien (ivB). 3-5 Bretten,

Daveren 1 ex. (RA, RvD). 12-6Amstelpark I v. (René Wolbers).

Goudvink 23-4 Diemerbos I p. (Frans de Kruif).

ANDERE SOORTEN

Vleermuis Gen. sp. 20-6 Nigtevecht 2 ex., groter dan Dwergvleermuis (EdB).

Dwergvleermuis sp.8-6Velterslaan 1 ex. (EdB). l8-6 Nigtevecht 1 ex. (EdB).

Vos 14-5 Coentunnel 1 ex. (NZ). 1l-6 Bretten I jonq (NZ).

Eekhoorn 21-4 Asd.Bos, halverwege Bosbaan I ex. (BMK). 1-5 Zorgvlied 1 ex. (ivB).

Roodwangschildgad yanaf 25-4 tot in juni Kalfeslaan max. 5 ex. (EdB).

Ringslang 1-4 Bloesempark Amsterdamse Bos I ex. (RH).

Veenmol l8-4 1 ex. op de weg langs de Waver (RvD; foto).

Grote Keizerlibel 3-6 Gaasperplas 3 ex. (EdB); hier tevens Watersnuffel 3 ex., Glassnijder 1 ex. en

Gewone 0everlibel I ex.; talrijk aanwezig Grote Roodoogjuffer, Lantaarntje en Vroege Glazenmaker.

Viervlek 9-6 Nigtevecht t ex. (EdB).

Groot Avondrood 28-6 Nigtevecht 2 ex. (EdB).

Citroenvlinder 22-4 Westgaarde I ex. (ivB). 22-4Zuidkant Bloemendalerpolder 1 ex. (EdB).3-6

Gaasperplas 6 ex. (EdB).

Klein Geaderd Witje 22-4 Diemerpark 8 ex. (EdB). 25-5 Westgaarde I ex. (JvB).
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Veenmol, Ronde Hoep, 18 opril 2OO5 Groot Avondrood, Nigtevecht, 28 juni 2OOs

lcarusblauwtje 3-6 Gaasperplas 1 ex. (EdB).

Boomblauwtje 16-4 lnlaagpolder 1 ex. (JvB). 18-5 Nigtevecht 1 ex. (EdB).

Bont Zandoogje 23-4 Tuinwijck 1 ex. (JLK). 23-4 Nigtevecht 1 ex. (EdB). 24-4 Haven Ballast 3 ex.

(NZ).2+aVijfhoek 1 ex. (NZ).24-4Vliegenbos 1 ex. (NZ).25-4 Kalfeslaan 1 ex. (EdB),28-5 Waver 1

ex. (EdB). 3-6 Gaasperplas a ex. (EdB).

Atalanta 28-5,29-5 Gein-Zuid 1 ex. (EdB).3-6 Nigtevecht 2 ex. (EdB).3-6 Gaasperplas 2 ex. (EdB).

2'l-6Vijfhoek min.2 ex. (EdB).25-6 Fort Nigtevecht 1 ex. (EdB).

Dagpauwoog 11-4 Osdorper Binnenpolder 2 ex. (JvB). 22-4 Noordkant Bloemendalerpolder 1 ex. (EdB).

Kleine Vos 22-4 Westkant Vijfhoek 1 ex. (EdB).

Gehakkelde Aurelia 14-6 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB).

Gebruikte Afkortingen

AJ Auke Jansen

AVN AmsterdamsVogelNet
BMK Bert en Mieneke Kamp

DT David Tempelman
EdB Ellen de Bruin

FB Fons Bongers
FV Frank Visbeen

FvG Frank van Groen

GvD Guusvan Duin

HB Henk Bakkenes

HM Herbert Minter

JLK Jip Louwe Kooijmans

BDT-1

BDT-2
BDT-3

BDT-4
BDT-5

Jan van Blanken

Kees Roselaar

Loes van der Feen

Mark Kuiper
Martijn Voorvelt
Merijn van Leeuwen

Nirk Zijlmans

Philipp Derks

Paul J. Marcus

Paul ïak
Piet Vlietstra

Ruud Altenburg

RH Robert Heemskerk

RivD Ricardo van Dijk

RR Rutger Rotscheid

RV Ruud Vlek

RvD Ronald van Dijk
TP Tineke Prins

TvD Teun van Di.jk

TvL Theo van Lent

WS Will Schep

WvdS Wim van der Schot
WvdW Willem van der Waal

JvB

KR

LvdF

MK
MV
MvL
NZ

PhD

PM
PT

H/
RA

Big Day-teams 7 mei 2005

Wim van der Schot, Jan Mulder
Ruud Altenburg, Ronald van Dijk, Mars Muusse, Bernard 0osterbaan
Jip Louwe Kooijmans, Edial Dekker, Bart de Knegt, Merijn van Leeuwen
Martijn Voorvelt, Kees Jonker, Rutger Rotscheid,.lan Timmer
Ton Schuringa, Aart Terpstra (geen waarnemingen ontvangen)
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0ntvangen Literatuur
Jan van Blanken

De Fitis (WG Zuid-Kennemerland), jg. 41 ,2005 nr. 2
o WestelijkTuinbouwgebied Haarlem: over broedvogels en de dingen die niet voorbij mogen gaan.

ln 2003 werden 200 paren/tenitoria verdeeld over 29 soorten. Het gebied telt 85 ha.
. Doortrekverloop en biometrie van Nachtegalen op VRS van Lennep in najaar 2004.

De piek in de najaa rstrek valt op dit vogelringstation va naf medio j uli t/m 1 
e week a ug ustus.

. Broedvogelinventarisatie van de Binnenliede in 2004.
Evenals in 2003 werden in2004 41 soorten vastgesteld in dit 18 ha grote gebied. Het aantal ter-
ritoria steeg van 222 naar 260. Van de Rietzanger werden 47 territoria geteld, een verdubbeling
ten opzlchte van 2003.

o Gestreepte Strandlopers in Zuid-Kennemerland.

De Kieft (Voqelbeschermingswacht Zaanstreek), jg. 29, 2005 nr. 2
o Wintervogeltelling 13 maart 2005 in telgebied WJ-veld-no/Sluissloot-Neck.
. Oeverzwaluwen opnieuw terug bij wand in het Twiske.
o Broedvogels van de Nauernasche Polder in 2004.

lk beperk me tot de meeuwen en sterns wat het aantal nesten betreft: Kleine Mantelmeeuw 71,

Zilvermeeuw 10, Stormmeeuw 42, Visdief 54.

De Kleine Alk (WG Alkmaar), jg. 22, 2OOs nr. 2
r Pestvogels in ons werkgebied van 19BS t/m voorjaar 2005.

De Korhoan (WG Het Gooi e.o.), jg. 39, 2005 nr. 2
. Zes jaar broedvogelmonitoring Buitenvaart-Noord.

De Kruisbek Nogelwacht Utrecht), jg. 48, 2005 nr. 2
o Weidevogelbescherming: slalommen in een mijnenveld.
. Een tweede kolonie Oeverzwaluwen op een lastige plaats.
. Haakbekken in Groningen.

De Kruisbek I'toqelwacht Utrecht), jg. 48, 2005 nr. 3
. Stadsdekkende inventarisatie eksters en kraaien in Amersfoort.

Totaal werd 28 km2 onderzocht en werden 291 ekster- en 80 kraaienterritoria vastgesteld.
Opvallend is dat 102 van de 291 eksterterritoria geen broedresultaat opleverden. Het lage broedre-
sultaat blijkt dan ook wel uit het gemiddelde aantal van 1,27 jong per nest, terwijl het ekster-
vrouwtje wel 5-7 eieren legt. Maximaal werden 4 jongen geteld in 11 nesten. ln het artikel wordt
predatie door Kraaien en Kauwen als mogelijke oorzaakvan het geringe broedsucces genoemd. De

De Gierzwaluw rAÀFGANCi 4:i rir 2 AUGU't!s 20c5 35



Ekster bereikt in het onderzochte gebied een gemiddelde dichtheid van 10,32 tenitoria per 28 km2.
o Grote en Kleine Zilverreigers in Utrecht, een vergelijking.

ln januari 2005 slaapplaats Botshol 58 ex.

. Roofvogeltelling 12 en 13 februari 2005.

Meerkoet (Natu urvereniging Wierhaven), 2005, N. 2
o Huiszwaluwtelling 2004 Wierhavengebied.

389 nesten in 2004 versus 351 in 203.
o Ringmeldingen uit ons werkgebied.

0.a. Visdief geringd als nestjong op 19-06-1993 Knooppunt Nieuwe Meer, Amsterdam en afgele-

zen 22-8-2A03 te Den oever (66 km, :Zt 6 dagen).

De Mourikl'lWG Nijmegen e.o.), jg. 31, 2005 nr. 1

. Hoe snel rukt de 0rpheusspotvogel op?
r Zeldzame en schaarse broedvogels van de Kraaijenbergse Plassen 2003-2Cf,4.
o 0verwinterende Klapekster in het cultuudand van het Circul van de Ooij, winter 200412005.
r CE5-project 0oijse Graaf.

De Skor(VWG Texel), jg. 24,2OOS nr.2
o Huiszwaluwen.

95 paar in 2004 versus 79 in 2003. De soort is dus bepaald schaars op Texel.
r Korverskooi nr.48.
. De broedvogels van De Dennen.

De verkregen resultaten van 2003 en 2004 worden in dit artikel vergeleken met die uit 1970,

1980 en 1990. ln 1970 vond de eerste echte inventarisatie plaats. lnmiddels z'rjn we 35 jaar ver-
der. De auteur meÍkt op dat het gebied in die tijd veranderd is in een hondenuitlaatgebied (klinkt

me bekend in de oren). De recreatiedruk is er aanzienlijk. De veranderingen, mede als gevolg van

de ontwikkeling van dennenbos naar meeÍ "natuurlijk' loof- en naaldbos, liegen er niet om. De

dichtheden worden vergeleken metTerschelling en springen er in dat opzicht gunstig uit.
. Waarnemingen N. 127 januaÍi t/m 28 maart 2005.

Vroege Oeverzwaluw 16 maart.

50V0N nieuws uit de provincie, april 2005 nr. I
. Een nieuwe tweejaarlijkse provinciale nieuwsbrief met daarin aandacht voor alle lopende S0V0N-

projecten in de provincie Noord-Holland.

SOVOIV Nieuws jg. 18, maart 2005 nr. 1

o 2005: Jaar van de Tapuit.
o 5 miljoen watervogels tijdens midwintertelling 2004.

Met o.a. 263 Kuifduikers en @0 Geoorde Futen, beide soorten vnl. deltagebied. Scholekster, Eider,

Zilvermeeuw, Kanoet en Topper zijn op basis tellingen afgelopen 10jaar significant afgenomen.
. Roodkeelpiepers zeldzaam, maar ook steeds zeldzamer?

Voorjaarspiek 21 april - 25 mei, najaarspiek l1 september - 15 oktober.
o Wisselend beeld bij kolonievogels in 2004.
. BMP en Vogelrichtlijngebieden.
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. Veranderingen in het broedsucces van Steenuilen.

. Moerasvogelmeetnet in Friesland.

o Specifiek... Geluid.

Guus van Duin interviewde Magnus Stewart Robb. Menig soortenlijstje, waarop Bosgors,

Dwerggors en Roodkeelpieper prijken, zal moeten worden herzien. Beslist even lezen.

o Het jaar van de Halsbandparkiet ten einde.

Tijdens slaapplaatstelling l2 november 2004 totaal 5400 ex. De bekende bolwerken Den

HaaglVoorburg en Amsterdam waren goed voor 3200 resp. 1800 ex. ln het Amsterdamse

Rembrandtpark 36 Alexanderparkieten.

De Steen/oper (VWG Den Helded, jq. 23, 2005 nr. 122
o lnventarisatie van broedvogels op De Linie te Den Helder deel 2.

De Strondloper (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk), jg. 37, 2005 nr. 3

. BUzonder veel zeevogels voor de Zuid-Hollandse kust.

ln 30 jaar vlogen er niet zo veel zeevogels langs de Zuid-Hollandse kust als de afgelopen winter.

ln alle wintermaanden (december 2004 t/m maart 2005) werden maanduurrecords aan diggelen

gevlogen. Bij de duikers scoorde december het hoogst met 1207 ex. (was 285), > 95qb daarvan

betrof Roodkeelduikers. Alk en Zeekoet waren het talrijkst in januari, nl. 2970 ex. Het oude record

bedroeg 176.

r Overwinterende Slechtvalken in de zuidelijke Bollenstreek?
o Aankomstdata zomergasten 2005.
. Aankomstdata zomergasten vanaf 1995 in Noordwijk en omgeving.

De Tringioon (WG Schagen e.o.), jg. za, 2oos w.2
. Dwergmeeuwen bij de Abtskolk.
o Midwintertelling van watervogels op l5-01-2005.
o Eerste waarneming zomergasten 2004.

De Tringioon (WG Schagen e.o.), jg. 28, 2005 nÍ. 3
. Vogel- en faunaverslag Zwanenwater 2004.

Het onderzochte gebied is 600 ha groot. ln 2004 werden er 80 soorten vastgesteld.0.a.

Aalscholver 732 paar.

Het Vogeljoor;jg. 53, 2005 nr. 2

. Brjzondere verhoudingen bij Flamingo's.

Bij Flamingo's komen allerlei relatievormen voor. Zo ontdekte men 10 jaar geleden dat twee man-

netjes, overigens behorend tot twee verschillende soorten, samen een adoptief-ei van een derde

soort hadden uitgebroed en het jong daaruit grootbrachten. Niets menselijks is ze vreemd.

. Van Roeken, Zwarte Kraaien, Blauwe Reigers, Muskusratten. Zoetwatermossels en Walnoten.

o Broedende Zwartkopmeeuwen in het binnenland van Friesland.

Vogelnieuws (Yogelbescherming Nederland), jg. 18, 2005 nr. 2

Dit nummeÍ is qeheel gewijd aan de Rode Lijst.
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Vogels (Vogelbescherming Nederland), 2@5 nrs. 2 en 3

Pas geleden zat ik te bladeren in De Lepeloor (voorganger van Vogels) uit I 976. Het huidige Vogels

is daar qua inhoud en presentatie niet meer mee te vergelijken. Nog steeds staat bescherming van

vogels voorop. Waren dat voorheen vrijwel uitsluitend inheemse soorten, de laatste jaren komen

ook geregeld allerlei exoten aan bod. Artikelen over soortherkenning (b.v. de langlopende reeks over

roof- en moerasvogels van Voous), vogelzang en aanverwante onderwerpen verschenen vroeger

met regelmaat, maar ontbreken tegenwoordig. Het blad moet vooral de massa aanspreken en is

dus sterk verpopulariseerd. De overvloed aan vaak schitterende kleurenfoto's doet pijn aan de ogen

en geleidelijk is het blad een pendant geworden van Notuurbehoud, de uitgave van

Natuurmonumenten. lk bedoel dit beslist niet negatiel maar stel alleen een feit vast.

De Winterkoning [A,Ve Castricum), jg. 40, 2005 nr. 1

r Late terugmeldingen van vinkenbaan Castricum (6).

. Jaarverslag vinkenbaan Castricum: 2004 deel 1.

o Kerkuilennieuws.

ln Noord-Holland 59 broedparen in 2003, en 86 in 2004.
o Roofuogelseizoen 2004.

Aantallen broedvogels tussen Wijk aan Zee en Camperduin met tussen haakjes aantallen 2003:

Wespendief 1 succesvol broedgeval in/b'rj Schoorl, Havik 13 succesvolle broedsels (16) en 21 terri-

totia (22),Sperwer 15 territoria (18), Buizerd 25 nesten (25), Torenvalk 'l broedgeval (l), Boomvalk

0 (0), waarvan wel 2 broedgevallen in bebouwde kom Castricum, dat echter buiten het onder-
zoeksgebied valt.

De Winterkon ng $/WG Castricum), jg. 4O,2OO5 nr.2
r Late terugmeldingen van vinkenbaan Castricum (7).

. Jaarverslag vinkenbaan Castricum: 2004 deel 2.

o Uilennieuws.

Landelijk 2355 paar Kerkuil. ln 2003 1972 paar.

OVERIGE ONTVANGEN TIJDSCHRIFI'EN

Blaodje (KNNVAmsterdam), jg. 25, 2OO5 nr.2

Boomblod (Alterra), jg. 17, 2005, nr. 3

De Groenbewuste AmsterdoÍníner(lVN-Amsterdam), jg. 25, zomer 2005

De Groene Zegge (lVN-Amstelveen), jg. 21, 2005 nr. 2
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