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fiwallile omtwikkelimgen isï de

Even ten noorden von Amster-
dom Ligt von oudsher een vcrn
de bolwerken von de weidevo-
gels in Nederlondl de Zoon-
streek.
Het zol de meeste }ezers ech-
ter niet ontgoon zi jn ciot
voorol de lootste tvrintiet
joor diverse oon§logen op dot
bolwerk zijn beroomd en veel-
o1 ook zijn gepleegd.
In het "Leefplon voor ds
Zoonstreekn von het K.M,Z.
(Kontokt Milieubaheer Zqon-
streek) r-rit 1g7g wordt oon dc
hond von onderstoonde koort-
jes duidelijk gemoakt dot het
Zoonse polderlond in snel
tempo wordt oopgeroLd".
Vonof het eind von de joren
zestig is de groeiende \dèeF-
stond teg'en deze ontwikkeling
tot uiting gekomen in onder
meer de oprichting von het
Contoct Mil ieubescherming
Noord-Holl.ond (C,M.N. ) en hat
K.M.Z. Ook de Vogelbescher-
mingswocht Zoonstreek gins
zich meër op de plonotogie
richten. l4ede cloor deze octi-

MEDEDELTNGENBLAD .J. KNNV VWG A!'ISTERDAM 1 9e j oorgong, í1Í"r 4
december 1980

viteiten is erger voorkom€n.
f'log steeds worden evenwel plon-
nen in diskussie (aot wel t ) ge-
brocht die zwore oonslogen op
het Zqonse gebiod inhouden. AIs
voorbeeld kon _qenoemd worden de
ontwerp-stnuhtuurschets, Or.g inmoort 1981 door de Gemeenterood
von Zoonstod moet worden vost-
gesteld. In feite wordt er in
dot plcn olleen gesproken over
het bouwen von woninggnr ter-
wijl oon de helft von het grond-
gebied von Zoonstod geen ooh-
docht wordt besteed. En dot is
nqtuurlijk weer het Londelijke
gebied, dot nog steeds ols een
oordig decor en niet meer don
dot wordt beschouwd. Wont hoewel
men het Guisveld, gelegen tussen
de spoorlijn Zoondonr.Uitgeest,
Coontunnelweg en de secondoire
weg r1t'. 12 (Westzoon-Krommenie)

zie koqrtje volgende pogino -
nu grotendeels qls "groen horto
wi} honrJhoven, zou er bij Assen-
delft-Noord ruimte gevonden Íflo€-
ten worden voor zotn 4OOO wonin-
gen en dot onclonks het feit dot
er h:innen de bebouwde kom nog
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genoeg bouwruimte is, en on-
donks het in 1978 vostgesteS.-
de streekplon voor het Amster-
dom-Noordzeek«rnool gebied, dot
zowel het Guisvel.d o1s Assen-
delft-Noord grotendeels groen
wil Ioten.
De bouw von nog eens IOOO wo-
ningen op 46 ho. in de Zuid-
oosthoek von het Guisveld is
inmiddels ol doorgedrukt en de
voorbereidingen voor de zondop-
hogingen ervoor zijn reeds in
een vergevorderd stodium,
Een volledige bebouwing von het
Guisveld wordt ollerminst uit-
gesloten geocht, zeker niet no
1990,
Dit gebied, thons zotn 4OO hö.
groot, is noto bene in ëen gë-
meentel i jk onderzoeksropport
von 1 977 nog bestempeld ols
zeer woordevol voor weide-,
riet- en wqtervogels. í)icht-
heden tot plootsel.ijk 1O broed-
weidevogels per ho. komen in

het Guisveld voor. Bi j een op l.,r i ,i +

notuurgebied ofgestemd beheer en
met een plonologische veiligstel-
Ling door middel von een bestem-
mingsplon is er potentiëel uiter-
qtrrd nog veel meer mogelijk. Aon
dit olles wordt in het ruimtelijk
ordeningsbeleid geen oonclocht ge-
schonken.
Een verstonclige beslissing bij de
voststelling von de struktuur-
schets voor de Zoonstreek in maort
oonstoonde is don ook nouwelijks
te verwochten.
Mocht er meer belongsteLling be-
stoon voor milieuzoken in de
Zoonstroak of overig Noord-Hol-
Lond, of witt U zeLf informotie
doorover kwijt, don kunt U tijdens
kontooruren oltijd bij het Contoct
Íilil ieubescherming Noord-Hol Lond
terecht, Stotionsstroot 6, 1506 DG
Zoondom, O75 351 598,

Dirk Jon Booi j (C.M.N, )
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Bestuursmededelingen

AGgNDA
Opening

Notulen jàarvergadering 28 januari 19Bo (zie Mededelingenblad
18e jaargang, n.o 1, pagina J)
Ingekomen stukken

Jaarversl-ag 19Bo (zie paginats 4 t/n ? van dit bLad)

Financieel verslae 198O, begroting 1p81 (zie paginars 8 + 9
van dit blad)
Verslag kascommissie

ContrÍbutie-voorstel 1981 (zie pagÍna 8 van dit blad)
Voorstel tot wijziging van en aanvulli:rg op de
Regelingen van lluishoudelijke Aard (zie bijlage bij dit blad)
Voorstel tot deelname in de Stichting SamenwerkÍng Vogelorrd,er-
zoek Noord.-Hol-1and
Als onze vertegenwoordigers in het stichtingsbestuur zíJn voor-
gesteld K. Hazevoet en S" Schoevaart.
Be s tuur s sam enst e 11 ing
De bestuursled.en H" de Groot en R. Schoevaart treden periodiek
afo Zij stel3.en zich herkiesbaaro
B, Rypkena treedt eveneens periodiek af, maar'stelt zich niet
herkiesbaar.
De vo.orzitter F" Vogelzang heeft besloten tussentijds af te
treden"
Het bestuur stelt voor d.e bestuursleden H. de Groot en
So Schoevaart opnieuw te benoemen.
Voor vervullingtvan d.e vacatures ïuorden voorgesteld K. Ilazevoet
en.. H. Klumpcr, die bereid zijn aIs vooraitter, re-rspectievelijk
secretF.ris op te tredeno
Voorstellen voor tegenkandidaten worden gaarne vöör 1B januari.
1981 d.o.or d.e secretaris ingewacht. Tegenkandidateh moeten
worden voorgesteld door minstens twee leden en het voorstel
dient te word.en vergezeld van een bereidverklaring van de be-
treffende kandidaat"
BenoemÍng kascommissie 1!81

Plannen voor 1!8'l
Rondvrapg

S3-uiting

2.

4.
E).

6.
?,
8,

9.

"l O.

11.
12.
11.

14.

aaaa

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op:
zaterda[ z4 jànuari'1p81, on 17.Öo uur in het Bosmtseum bij
Boerderij Meerzicht.
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s1a K.N.N.V. - Vo 1we Amsterd.am over '1 8o

A. Bestuursbeleid en activiteiten (BR)

Op 31 december 1980 hadden wij10) leden/abonnéers en 1O huis-
genootleden, p nieuwe leden en t huisgenootlid meldden zich aan
en § personen Ueëinaigd.en hun lidmaatschap/abonnement.
De vermelding van onze vogelwerkgroep op de achterpagina van
het Vogeljaar heeft aI enkel-e belangstellenden op ons attent
gemaakt.
Het mentorensysteem is bij gebrek aan belangstelling van nieuwe
leden komen te vervallen.
De interesse voor de excursies en contactavonden was bevredigena(zie voor details onder D. en E").
Het bestuur vergaderde vijf keer. Er werden vÍer Nieuwsbull-etins
uitgegeven "De vogelwerkgroep was herhaaldelijk vertegenwoordigd bij het
beraad over de oprichting van de stichting samenwerking vogel-
onderzoek Noord:Ho1land, evenals op de jaarvergadering SOVON-
Contactorgaan voor Vogelstudie,

B. Onderzoekscommissie (fv)
De titel Itonderzoektt zou meer gerechtvaard.igd zijn, daar na op-
richting van deze op.en commissie op de jaarvergadering uesin i9?8
(drie jaar geleden dus) er alleen in maart 1)18 een vàrgaàering
is geweest - overigens een nuttige - en de commissie sedertdj-en
aIleen maar in naam heeft Itbestaantr.
E6n van de resultaten vàn die vergadering, het Blauwe Reiger-
onderzoek, heeft tot en met het verslagjaar doorgedraaid èr vër-
keert nu in de afrondj-ngsfase. Er werden dit jaar twee tellingen
gehouden, in februari- en mej-, ïÍaaraan door zotn 20 1eden werd
meegewerkt. Tevens lvaren er drie uitwerkavonden, 66n in januari,
twee Ín november. op deze avonden werd door respectievelijk ca.
10, 5 en 8l-ed.en aan de uitwerking van de teIlirrg", gewerki.
Aan het sovoN-ond.erzoek werd. en wordt door 10 a if ràaen meege-
werkt.
De pluisavonden bij Joop Buker werden het hele jaar, d.e zomer-
maanden, uitgezonderd, regelmatig gehouden. Een min of meer vaste
groepl waaronder | 1eden, houdt zich hierrnee bezig.
TensLotte i-s er dit jaar een aantal terreinen geïnventariseerd.
De Noordkant van het Amsterdamse Bos d.oor J Ieden, het VondeL-
park door ongeveer 8 leden, de Begraafplaats Buitenveldert door
2 1ed.en en het Sarphatipark door 1 Iid.
over het Gierzwaluw-onderzoek (meer een aktie dan een ondereoek)
kan worden vermeld dat nj-emand op het stukje in het Mededelingen-
blad 1980, no 1r heeft gereageerd.
samenvattend blijkt dat er het afgelopen jaar m66r door de ieden
aan al1erlei onderzoekjes is gewerkt dan in vele jaren daarvoor
en.dat"is natuurlijk goed nieuws.
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C. Natuurbesche (nn)

Gevolg is gegeven aan een verzoek van de Dienst Publieke
Wepken afdeling Groenvoorzieningen ,om deel' te nemen aan d.e

voorlichtingspvond ove.r het recreatiegebied de Lange Bretten
(zie ook jaàrverslag 1 g?g) . op deze àvond, in de eerste
p3-aats g.eorganisperd voor de iríijkopbouw Organen in Amsterdam
Nj-euw West, werd rapport uitgebrach.t .van de veranderingen die
ip het, betreffende gebied gaan optreden.
Oàs,1id, de heer \4,a1ters, is reeds in een vroeg stadium bij de
besprekingep'van deze plannen betrokken geweest, Bij.de betr. be-
.sppe]<ing víaren ook aanwezig d.e heer Kamp en.de secretaris.
fn het Mededelingenblad, 1Be jaargang t no 7,t heeft de heer
Víalters onder. de titel-ItRed de Kluu.t bi"j Ilalfweglr op voor-
trreffelijke wijze verslag uitgebracht .van de ontwikkel-íngen
in dit gebiedo .

D. E=gg::=Se (ns)

ïn 19BO vreiden de volgende excursiës uitgeschreven:
11 januari
26 januari-
:lO fe.p::uazi
1 maart

2J naart
1! april
10/11 me,-
14 septernber.
4/5 outoaer
1 november

1líater1a"ncl
Atnsterdamsp Bos ..

Flevol-and
Duin .en ,l(ruid.berg
Botshol
A'V'Í" Duinen
Twente
A ntrit" Duinen
Schiérnonnikoog
Zu{ dpier fJmr,-iden

2 deelnemers
p deelnemers

'14 deelnemers
2 deelnemers
B deelnemers
6 deelnemeïrs

'12 deèlnemdrS
6 deelnemers
8 d.eelnemers

11 deelnemers

De excursies naar de i(ernemerd.uj-nen op 2J november en naar
llllaterlan"d op, 20 decernber werd.en beide afgelast vanwege het weer.
Zowel d.e excursies rond.om Amsterdam, a1s de ,twee weekend-
excursies kunnen lvat betreft opl;omst 6n waarnemingen aIs succes-
vo1 worden beschour:,d"
He,t li.jkt dan ook niet n:eer dan logisch dat met het organiseren
van excursies tijdens het volgende rereniging,sjaar op dezelfde

, voet zal- worden voortgeCaana

E. Contacta.von'den (FV)

'Het aantal contactavonden bedroeg )"
op 10 janua-r'i sprak !',louter van d,er lttleijden over het vondelpark
en Gierzwaluwen" ltra de pauze rverd over de voottzettLng van de
vondelparkinventarisa'i;ies gesproken, over het inventariseren
van andere gebied.en en over wat wej aan het 1ot van dd Gierzwa-
luwen zouden kunnen doeno Besloten werd met een taakverdeling
en een afspraak over een vervolgbijeenkomst over de ihventari-
saties bij I'{ieke Brander" Het aantal bezoekers was clrca 2o.
op 21 maart hielden ons'erelid d.e heer P.trv. Brander eh de heer
w.H.J. Ko1k een lezing met d.iars en vogelgeluiden. Dè opkomst
was groot: circa JO led.en/abonn6ers.
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Door Reinder van der lVal werd op 22 april een 1ezíng gehouden
over de betekeni-s van het rJsselmeer voor duikeenden' Het aan-
ta1 belangstellenden was nogal gering, nI-. nauwelijks 2O ledent
waaronder het voltalIig bestuur, dat vàör de lezing in, het Am-

stelpark een bestuursvergadering hie1d. De thuisblijvers had-
den echter ongelijk,
Dit laatste geJ-dt ook voor de filmavond op 2! oktoberr Ïuaarop
de heer A.C. Zwaga twee van zijn films vertoonde; ilvoorjaar in
de Zaanstreekrr en ltWonderen van nieulu landtt. Deze avond werd

. in samenwerking met de afdeling Amsterdam van de K.N.N.V. ge-
houden. Mede hierdoor viel het ni-el zo op dat er nauwelljks
mèèr dan 1O V.l,V'G.A. l.eden aanwezig warenr
De laatste Contactavond, op 21 novemberr was een discussie-
avond over de jacht op kraai-achtigen, door ALfred Blok op 6oe-
pele wijze geleid, met als forumleden de heren T. Hopman en
M. TuLp voor het pro-jachtstandpunt en Rob Molenbeek en Fr.ed
Vogelzang als tegen-partij (niet te verwarren met de nÍeuwe po-
titiete partij uit Den Haag). De zaal zat voI-, nj-et a11een door
de ruime belangstelling van onze werkgroep, maar ook door de aan-
wezigheid. van vele niet-leden, die op 66n of andere wijze direkt
of indirekt in het onderïrerp waren géït t"r"ss€€rdo Minstens J0
menser. wisten de TrÍbune te vinden.

F. Redaktiecommissie (sS)

Deze commissj.e bestond dit jaar uit 7 personen. Het afgelopen
verenigingsjaar kenmerkte zich weer door een verder teruglopen
van het aantal bijdragen van leden aan het Med.edelj-ngenblad.
De uitgekomen nummers werden grotendeels door de redactieleden
zelf volgeschreven. Overigens staat hiermee de vaak late ver-
schijningsdatum van het blad in direkt verband.
Onregelmatige of helemaal geen inzending van waarnemingen is
hierop ook van i-nvloed.
Resumerend kan worden gezegd dat er tot nu toe van een meer
regelmatige verschijning van het blad (door vervroe§ing met 1)dgn van
d.e uiterste kopij-inleverdatum) weinig is terecht gekomen.
De redaktiel-eden will-en aan Marjan Schep weer hun allerharte-
f.ijkste dank betuigen voor de assistentie bij het stencillen
van het Medetlelingenblad en de Nieuwsbulletins.
De dit jaar, qua í1.y-outrt en uitvoering (kleurendruk! ), we1

zeer fTaaie voorpagina, vrerd traditiegetrouw verzorgd door
Frits Lobe1.

IsEgsÈeg!ssve-Ue9s9e ]ileenbladen '1Be
-jsergelg'

Nummer 1, apri-,!/rr,eL, 34 atad.zi jden:
1. Overkoepelend.e Stichting?, Fred. Vogelzang
2. Bestuursmededelingen
J. Vogelbestrijding op Schipholr' Alfred Blok
4. Str:enge wintsr en koud, nat voorjaar bezorgden veLe kieviten

een'ongestoorde broedperiode in 1979r H. Kamp

5. Oproep tot medewerking: Gierzwaluwen van Amsterdam nog steeds
bedreigd, Fred Vogelzang en liVouter van der Weijden

6. Literatuurinformatie:
'1. De Atlas van de Nederlandse Broedvogels, Steven Schoevaart
2. Vogels van de Grote Ri.vierenr Ed. Veling
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?. Knipselkrantr 6amengesteld door Steven Schoevaart
8. Voortgang Atlasproject voor Winter- en Trekvogels i.n

district !r JooP B. Buker
), GaazenpleÍ-sterpLaatsen de Ronde Hoep, Resi Damhuis en

Martin van den Berg
10. Waarnemingenrubrief, $lim van der Schot
'1 1 . Red.aktiemededelingen
12. Ontvangen l-it'eratuur, Do Beckers

Nummer 2, juli/augustus, 42 Uladzljden!
1. Jachtperikelen en nog ietst Ed Veling
2. Bestuursmededelingen :

]. ope4 brief aan a1le vogelbeschermers, H.R. Stockman
4. Excursies, Richard Schoevaart
5. ïn Memoriam: H.P. Dooreman§r anonymus
6. Aan de leden van de V.lll .G., namens het bestuur Steven

Schoevaart
f. Nagekomen meded'e1ing Excursies
8. Boekbespreking:

De Kemphaan in Nederland, Steven Schoevaart.
9. Van de Penningmeester

1O. Kni-pselkrantr samengesteld door Steven Schoevaart
11. NacÀtegalen.in het Amsterdamse Bos 1, .Ioop B. Buker
12. \lVaarnemingenrubriek, Wim van der Schot
1J. Ontvangen literatuur, Do Beckers
14. StÍchtíng MondiaaL Alternatief, Richard Schoevaart
'l!, Terugkeer, Zomervogels - broedvogels Amsterdamse Bost

mei.-mr J.H.V. van Drooge
:

Nummer ], november. 15 bladzijden:
'1. Over de Diemerzeedi jkr Ed Veling
2. Red de Kluut bij Halfweg, J. ltlalters
]. De ltnatuurlijkett dood van stootvogels en de vogelwet 'lt

Martin van den Bgrg
4. Knipselkrantr samengestel-d door Steven Schoeiraa-rt

'1. Waarnemingenrubriek, Wim van der Schot
6. Ontvangen 1lteratuur, Do Beckers

Nummer l+r. ipruari l9p1r §9 ffircdziiden! ,

1 ,-. i'.\,vcIi jke-.ontwi!<l<elingcn in dc Zoonstrecl<, Din[< Jon Booi j
2, iostuursr:cdcdclin,-len cn j,ocrvcrs"lc4g J98A
3. Ho! vcrzcr.rclcn cn cic to.::pcssing vcn o1:nei:'rdn van vogelC;eIuí-

den, Koos Hcz- :voat
4. Vo3c11e.vr.n op,l,i,tstoIrust, Jolrcn J. Fricslvijk
5.

16,

i
{,

7
ö()

C)

a

a

a

Dookhespro.king:
The Fronti'cr"s of Bird Icjcntif icotion, 'lirn. va'n 'der Schot
l.(nipsclkrant, soilr+llgestcl.d cioor Stcven Schoevocrt
',,,iocrrnei'ninCCnrul:riel<,',linr vcin der Scirot
Brocdvog;cI invnntorisatic "Bct1[<on" 1 9BO, i?cr:rco Dac]der §
Hons B rott',lo r
Uit Cc vogcltijCschriftcn, licrrtin von dnn Berg, Resi Danrhuis
& Stcvon Schoevacrt
SCVCIi-crtlcspro.iec't voor 'rintr'r- on Trc[<vogels in District 9,
Joo;r i:iul<cr
Bockbr:s;',r+l< ing :

BuL-1-ctin of tho riritísh Orni--thologists' Clulc, volui'ne 1OO,
Ílr r 1, t-d Vcling
Cntvongcn 1i-Lcretuctr, Do Beckcrs.

l"lot bostuur

10.

11 ,

la.-.

l

!
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Inkomsten
Contributies
Rente

Bi jdrage K.N,N.V.
NadeJ-ig saldo

1181 r--
16r25

18T r5o
166;18

f 1750t91

Uiteaven

Stencilinkt
Fapier : '

Enveloppen .

BestuursonkoÈten (o.a.
seoretariaat en telefoon)
PortoËosten
Zaalhuur

Contributies dtverse
instellingen

-L
146 r21
1o1 t55
281r75

121 160

e7 $?

?81J5
1OO | --
5or--

25 t--
4r,4o

, Í 1750 tgl

-L

f 68z,5o
r 1o1t25

Saldo kas per 10.12,r80
Saldo giro per 10.12.rBO

Specificatie portokostenj

Í 4195 (per ]1 .12.ï?9 f x62§O)

f 1454§8 (per 13;tz,t?9 f1462J1)
Nieuwsbulletii "r, M"d.délingenblad

In aansluiting op hetgeen -de penningmeester *ermeldde over het ver-
slagjaar 1979t hÍeronder nog het volgende.
De uitgaven hebben oo&r betrekking op 4 Mededelingenbladén, t.w.
4e kwartaal t?9 en'1e t/n Je kwartaàf tBO. ,'
Naar aanleiding van het in 19?9 beslotene tussen de bestdren van
de K.N.N .V. af deli-ng Amsterdam eïl: de K.N .N;V; , r V rlllí.Q. Amsterdamt
tlient per 1 januari 1pB1 de tweede fase van de contributie-aanpas-
sing voor niet K.N.N.V. afdeling Amsterdam leden plaats te vinden.
In principffi hierover reeds op de jaarvergadering in jgnuari rBo

beslist. Het bestuur stelt derhalve voor de contributiebedragen
per 1 januari 1981 te stellen op: .i

ï,eden K.N,N.V. e Afdeling Amsterdam ' Í11 t5O
Niet leden K.N.N.V.t Afdeling Amsterdam f15r-- (was f 14r--).

-i,;

:
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ontvanAsten
Contributi-es
Rente

Bi jdrage K.N.N.V.
Nad,eli-g Sald.o

Í
155o r--

15t--
19O t--
25o t--

Uitgaven
Stencils
Stencilinkt
Papier
Enveloppen

Bestuursonkosten
Portokosten: NiewsbulLetins

en Med.Bladen
overi-ge

Zaalhuur
Ï,ezingen
Contributies div. inste1l.
Boekenbonnen e.d.

f

1a--
115 t--
JoOr--
175 t--
1O0r--

75o r-
1'lor--
11Or--
10or--
75 t--
5or--

it r 2oo5r-- Í 2OO5t--

Toel-ichting:
Contributies,: Hierin, is opgenomen de voorgestelde contributie-

verhoging, àtsmede achterstallige contributies over
1g8o ad Í 124125.

Portokosten : Rekening is gehouden met nog onbekende stijgillg. ,

De overige uitgaven zijn gebaseerd op uitgaven 198Or verhoogd met,,
geschatte prijsstijging van 10%.

K.A. Straatman
( penningmeester)

Contributiebetaling 1 981

Ingesloten gelieve u aan te treffen een acceptgirokaart voor de
betaling van uw bijd.rage over het jaar'l!81 . lllij verzoehen u zo-
veel nogelijk van deze kaart gebruik te maken, aangezien orrze àd-

,minietratie hierop is ingesteld.
Indien u een rekening hebt bij de Postcheque en Gj-rodienst kunt u
deze kaart ni-et gebruiken. Gelieve d.an d.e gegevens op uw eigen
overschrijvingskaart over te nemen. Hebt u geen Post- of Gemeente-
gi.rorekening, maar wel een bankrekening, dan kunt u deze kaart j-n-
gevulil en ondertekend aan uw bank zenden. U gelieve dan uw bank-
rekeningnummer op de kaart te vermelden.
Degenen die in het verleden meer betaalden dan de minimumbijdrage,
of dit alsnog willen gaan doen, kunnen ,let ingevulde bedrag wijzigenr
Vanzel-fsprekend zíjn deze extra bijdragen zeer welkon.
Moeht iets u niet helemaal duideli;k zijn, dan graag een telefoontjel
o20 - 416868.

namens het bestuur

K.A. Straatman
( penningmeester )

Be8lotins 198'1
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l{et.rnaJien va.n ,',e1u1d-so.,naiilel} veijïi voi.'e-l,s (", i,:rJ}deJ:e r-1ie::er:) za1 'wel
nocrit zo poirula1r wordelr a,1s het Íotograf erer.. ",iervoor zi jrr ver-
sehlllende oorzalien te berJ.en"ren. Ten ee::ste is ce.ar ,le omva"il,; en het
gewicht der ar.'r;-.a.ratuur cÍ) ten, 'br,reei,e het feit clat ]ret. eehoor b:r- j de
iaeeste ineaseir nret hi:t scher;:rst ontlrikkeldc zi-;rtui;1 is " iilaat.l es
sjlrët'et] ;ernaLiicelijl:cr aan e11 foto.,1r':1r'eren i-eícl.t ooL: vtlel sneller tot
eeq. rtleulrrr resultaa.t. :

0ok wordt c1e fotoiraf re va.ej,. beoefend al.s írel,en-aL;bivrteit naast an-
de{g bezi.he(r:eij, j-ets waL ;i,:aL' i,'eluiCso-rn&rlr€Íi biSna ;-rret mogeli jll en
zeliei aÍ' te radel] Í§,. De tcnc,ons -1";es'baat, vooral brj irieuwelinl,.en, or;i

het velc.r i-n te .t,aat7 ,,,et he t Ír^lee veel t zo ntert alles te;.e1ijL' te
doe.n,, rlet a1s resttj-taat det niets 

"locí1 i.eti.ss,,,.!:an worden.
GeluirSoi:nameïi nal'eir vcreist ,,;edr-iIcj, va.arclr,;J:"rj-cl , toeiiijc'ling en veel
tijd." lJe maker ii;oet beslu-rten al. z:-.jn i.nspar:nrti .eii i':, een lle;aalde
tijdsiiuur hiei'ae.n tg íjeven, a..rc1-ers l.:e.n ïren ir'oc:r llr':.i-iteit en goed p,e-
d okuri: ent e'e r cl e ö'r-i Íra l,i (-. it rr e rwa r: n -l', e i] .

Dokuneiitatie.

Vooral het laatstc is gr:,,, :';elan 1ri l1:r.Vaalr r^.ro:<it iledacht da.t ra11es
toel: a1 o-;.teh.D:ri€n isl. i-'lu za.i :rj-etia,:4 zj-eh 1a.ten weerhoud"en orr de
vijf-duizenr:.-en-eerste fgto vai: een l'1ev.:.t,te i,:alien. lleze zou trouvr-
enó vaii belanl L,unnen zi-jn a Is i:i j vocrbeel,l interessant ge<lrag fie-
toond r*ordt en cle f oto 1,'C.{:.i€zelc1 ,gaat va.r} aantekeirin;ien omtrent rj.at
gedra;,,r cie oiilst,:"udi?neden, d.e orlleYÍn3, het r+eer enz., zot-r'at er
Ëprai<à;ls vaii oen uniel';. srreciinen (uulie<lge 1';7i-,) " .

Zà ootr rnet geluidso;;na.;ilet'r, )e ileeste anateurs be;1.rer1.e,ir zich tot de
zan,Z van teiritoriu,i-itou<1.en,ie öö en hun opr.raiiejl iloetei.t. meestal
iedere dokunentatie o.:tbere...r". Il)aa,;'ot,i liebben ?,e oo1t, evenals de meeste
f oto I s, niet tueer ul.ern seruvei:irluÉ.erLle.
Andere, ru:-nder or:vallenr]c, of Irre-'l-l-r.riqleni'reI, 1rc'luiden zoals de ver-
schillenrle roe;:enr"cle qelueden vail ?f en 1'o;ii.en of d-e niet tzÍngendel
soorten heb
De tekortho
werp door v
te gelder:-L v
laagri j lt da
0m tè :-ilus
zijn hierl-.ii
belangri j ).s

1-
U

1i]

o
t
t

en d.oc:'i;ae-ns nie t ltuii bela.;r;;ste1lin*1.
ingen Ín de l.retenschal ;-,el-i j le e benadering vtrn dit onder-
e1 zp,n. geluici"sja3ers (eir í'otoqra.fen) zouden::iet hoeven
or C',e geoefen'J,e veldornj-tholoo,:l eil daaroii; is llet ook be-
julst-zi j dou e al;tivit,e.r.t ter harrC, iletrien (Srr114t 1976).

re:"ezr u's.t we onder ii;"iste rlol:u;.tenta.tji: ;,ioeten verstaan
t6e e d"ata-ÍOr.,,rlliereït sf ,,e,,.'!rulit Zoals .lÍe ciOor twee der

e l4eluid.sarchreveil i:ebrurlit irorri.e;:. ()ver deze instituten

.van I ze iuj.ii.sarchieven I , 1n cli'b íieva1 van de
Ui-1d1ífe Sounds (l:LCi'S) i:,r Lonrle;: en iiq: Lii:rary of

the La'i:oratory of 0rnitholo-y, Co::'nell iiniversity,

-i

",t
verclero Ír li{.er .

i,Íet het i,iaken van aanteltenin.;e a iloetei: i,,e cr'. lroorzichtiit zijn.
Direk'be i-irteyiireta.tie van een hcriaal'cr alelui.l- 1s bi j zoi:r}er r:oe j'1i j k,
zelfs voor herr die 11edra,,, G':). :'lierl'oi,ittunilca-l-,Íe cli,lp.laa-nC hebben be-
studeercl.. I{et is eril; qe."r:,a1.iir:1-ijlt oiri ,'sey]lsvi'a,? i:-onr:1usj.es te trelt-
ken of een antro;contorfe inter;rretatir, te qever" le too:: hrjv. vaÍI
eeÏ.l roep lcan a1-1rèssie sitrlr:.,erereil terr.^ríj1 in lderjieli;i}lheici een andere
sternrrini )revaleert,';oorziehtiiit:ei.i eir objeirtiviteit zijn nierbij

lsoEgcl Librqr+ct
irlat noeten t^io nu i:e t al die lnteressante o.trnarlen? Í';ierboven werci a1
even ger,/a,g ger,raaÏ-t
British tibrary oi.'
lJatural Sounds at



11

ïthacà, i{Y, liSA. Zoals Ln de trai'ritj-onele -Jeusea irollekties huiden,
slreletien en eieren verza;ield worcJen c zo beoi,en d.eze instellin3'.en

, een zö uitgebreid- iro5-elijke verzaiirel-ing o.,-rnaàen bijeen te brengen
van zo veel mogelijk soorten. Systematlese gelttidslcollekties ver-
vullen nu een rol in verrgelijkeirde studies van diergedrag err kom-

, munllia.tie die ana1oo51 is aan de hutidenieollekties in morfologiese en
anatoàiese stuciies ( Gi-rllec',ge 1979) .

, n" itol-lektie van ;rLO't{S is vooral gericht op }ret Palearktiese :rebied,
Afrikà, dè Orióntale zone en Anta.ihtlka. Ze bevat inomëntee1 ongeveer
5000 opnarnen van 1 500 vogelsoorten en klelnere aantallen van zoog-
dierenl ainf ibieön, reptlé1en en i-nserrten.
De Librar;i of ifatural Sounds werd- reeds in 1931 o;rgericht d.oor Peter
Paul lie11óg6l en Arthur A. Al1er: en is daarniee Ce ouclste en tevens
grootste tèi i,rerelC. Ze beva.t thans ornstree];s /+0.000 oonauen van
4000 vogelsoortene voornamelijlr uit i:loorcL- en Zuid Amerika.
I(leinerö ileluidsarehieven z:-jí er in Australiö, )ilieuw Zeeland,
I"ialeisië én Trrazilië. ïn d.e USA bestaan er naast de Library of
i:latural Sounds, lcollelities van belanq in Columbus (Ohj-o), Gainesville
(Florida) en Los Angeles (Ca1if.) (Róswali en Kettle 1979). 

.

in Europa zijn @rr Ëehalve in Londen, kollekties in Aarhus (Denemar-
ken), nuaapeÉt (t{on;;arije) en ivios}rou (USS}t). 0ver de tot standkoming

n
l-

(
rof . Iioris iJeprintsev een zeer interessant
Vei:rintsev 19'19) "

S;oeciale vermelding verdient nog de I'itzp
Library van het Transvaal 1'{useu.nr, Pretori
niet tot geluidsopna-unen rcaar brengt foto, filn en dia opnanen samen,
met als belangrijkste cloel deze inforr.ratie te gebruiken voor taxono-
mÍes en systeöa.ties ond.erzoek (Kei,rl: 1n litt. ) . 

-Deze op Af rika .gerich-
te kolfelctie is ook reed.s inet het i;;ebruik van vídeo be.o,onnen (l(emp en
ïïarris 1979) .

De technieh.

De eerste stap naar het bestuclercn van vogelgeluiden is echter het
verkrijgen van oi)namen van dle rleluiclen. Dit brengt ons op een as-
pekt waar we het nog niet over g;ehad. hcbben n1. <1e techniek en alles
irat daarbij komt kijlren; een onóerwerp clat een apart artikel zou ver-
gen. llen paar punten vriL ik hier aanstii:pen.

Het maken van geluidso'Dnarnen in het vel-ci. is noqal verschillencl van
het opnenen in een studloB het" vereist speeiale apparatuur orr rrlëÍt
r,rordtiegelnatig gekonfronteercl. iiiet problemen d.ie we in de studio niet
tegenkoÀen, zoa'1 s ongevrenst la.waai en een ,:;ebrelc aan meder,rerking Yan
de-kant van d.e vogels (iorror 1972), l{ea dient, ook te bedenlten dat
een rnlkrofoon e1k gel-uiC c:lat zích eraan voordoet registreert en dat
hti niet het onderscheiiln3s- en interpretatievermogen van het oor
fre"eft (Kendrick 1973) .
De tr^ree grootste problemen zijn resil. d j-chtbij genoeg .l,omen (a1s «1e

vogel geluid inaaht) en onger,renst lawaai tot een uinimurn belrerken.
Oat dit laatste in ons overbevoll<te lanrl ííeen gernal';kelijke zaak is
valt te begrijpen. Ir ls bfj dag- noch nacht een Í-,1e1< te vinc].en waar
mechanies lawaai, van autot s , vrachtverire er, treinen, vliegtuigel1,
motorboten, land.bou.lunachines , industrie enz . niet doordringt.
0mrja.t Cit voornamelijli geluiden met een laqe frelcr^rentie zijn dragen
ze oolc nog over grote afstanden. lfie zi-ch nooit met cleze zaken heeft
beziggehouden of er nooit s;reciaal op gelet heeft zal verbaasd staan
wat éón herrie het overal i-s. Een enlcele eeirvouc'llge bromf iets i-s al

van <ie laatste schreef
en lezenswaard artlitel

atrick Dircl Connunicati-on
B- s RSA . De ze bei:erltt zteh

I
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over grote afstand te horen, vooral in orren terrein of bfi een wat
on3unsf,ige r,rind, waaraan !í9 hier ook niet te kort komen"
l,ailaai kàn ook van natuurlijlie aard zijn zoals winri" die over Ce mikro-
f'ocn of d.oor het gebls.derte blaast, of ruater,g;eluiden en de geluiden
van andere dieren-ruae.rln men op dat morneirt niet geinteresseerd is.
De oplossin.^. vooï' deze probleraén is vooral ltennis van vogels_en huil
gedràg, ,r"ei pla,atse!_ià het land bezoelten en heel veel geduld.. .
fio;:efÏjk heeft dit alles geen a1 te ontmoedigend effekt op eventuele
aspirant geluidsmensen

i{et moet overi3ens !,ezegd worden dat een
een technies i:iinder goede oilna.iïie die iloecl
een welluidende aoitder b:-lzond"erheCen.

Ik ben bereid l3einteresseercien tt; adviseren over de keuze en toepas-
rirg' van reiiorë"rr, inikrof oorr" r t?rabolj ese ref lelttors,, tai,:e en zaken
,ouÍs de al<oestiese ei3enscha,.;peà van verschillenCe habitats, veld-
techniel<en en het ber,raien van-óe opnaiiien op een systeilatj.ese en duur-
za$e wíize. 'v[ie over de technie]r wi1 lezen kan ik ]-isher {1977) '
,,ràrEor"Ëir (1977) en siinms (1979) a.anbevelen.

Gebruik.

].íie ten behoeve van onderzoek gebruih wil mahen van 9p1?!?1"lit'-zich
wenden tot íof,o iir. I(ettle, CuraIor, British Í,ibra.ry of ilildlife Sounds,
Zg Exhibition-Road., ï,ondon Sll?, Rritain. 0olt deaenen_die opnamen be-

"ónitt*.r 
r,rj-llen siellen kunnen d-aarheen schrijveïl. Ieder ontvan;it ci.an

g"j"""rr omtreirt voorwaarden en kondities. 0oh schri-jver dezes kan
hierover inlichtingen ;'l€ven.

onderzoelier meer heeft
;,;edo.Leuinenteerd is da.n

a&n
aan

Verder ui1 ik w

Council, dat zi
en serieuze ltak
gelegenheid te
stellen - tot w
t Diophonr uit.
bi j oncLerget ehe

1 j
h
zen oi: het bestaan van

o . B. o tell d.oe1 stelt cle
s van geluidsoiJne.men te
engen hua aktiviteiten
erài3 ds voorrieel-. Ï BA.C

lichtingea oiatrent het
è

The International Bio-Acoustics
kontakten tussen onderzoekers"bevorderen teneinde hen in de
be't,er o:0 elkaar af te kunnen
geeft het irwartaalbulletin
lidmaatschap ziJ i: te kri j gen

c
er
br
eci
In
nd

i(ees Hazevoet, Thomas à Keur;riss'braat lro/3, 1A64 Lii-AmsterCaru'
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!e redactie leek het een leuk idee om eens wat herinnerLngen op te halen
uit het rijke Amsterdamse vogelleven. ÀIs dit initiatief door U gewaardeerd
wordt willen we hiermee in het vervolg doorgaan.
Wij houden ons aanbevolen voor artikelen zoals het hier onrierstaande verhaal
over Amstelrust door Joh.J.irrieswijk.
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Vog.ll"rur, op Amstelrust ' cloor lofi. l. Fneswíih

G"d.,.errde de faren l95l en 1952 *'as ik in de gelegen|eid,g","g"ld 
"ett

i"-"f. i" fr"ng"., u.., [,"t, too, het publick gesloten, larr.lgoed Amstelrust.

ö;"i;;àóà. à"t ""., opp"t'luL l,""[t t't" ot'g''''"r 5 HA'^ is gelege4. aan

í"'fV"Jit,iË o""", ,'."'ie Amstel, even ten Ztriden van Ams,terdam. Het

a.t*ri "ii .È laatste jaren cler l7e eetrrv en volgens d" g"..1,i.'.l.chrijvers is

h;;'i;',l,, ;i;;itji ".r, 
,*..u. Iustoorcl g."ee.r, met scharl.rvriike -lanen,

i;;;;i;e-;;;;d"r,'hug"n ". ^r,.1"r. 
uitinlen van tuinmansktrnst' Nadat het

il;;;;i ;"ir""-t i., ,ï"..'ui t'u, g"ru.Lt, *"td na de eerste nvereldoo'log de

,.ri.ï,..ti""t". hun,l genomen. Niet lang.l.a.r,o k."eg d" natttur er opnieuw

:;;;;i. È; ""tri""i een ware rrildernis. waarin tiiclens cle trveede *'"t.ld-
ooílog 'e"l t'errl g,'kapt.
í"'.Í" i"."", dut ïk er rtaarnem_ingen verrichtte-. rvas-het landgoed in trvee

.i.f"" i-r.i."kl. Het acfiterstt' .1..I. ong"r'."r d" helft .itmakende van het

;a;f; .p;.*lok, *'.s in gebr.ik bil "".' _tuinder, rlie *r lrehalt" oLL.'t. e".,

Li.in" bolmgaard, enige tr o.."n en een schrrtrrtie I,a<I. Dit ,1,'"1 tt as omgeven-

í2

{ lÍt(acl{arlel det fr h* 4^ oxderd,Rl Va*LaÍ Àx,-te(yarLl
5[a(oc.t ecrou,ea : ea;tut*GAiect + uiuqr .



doo,' een singel van bomer, en struiLen, *'aaron,l". veel meitloorns, die de

fuintlerij mot:sten beschutten tegen de rvind.
Het voorste, aon de Amstelzijcle van het lan.lgoed gelegen cleel, *'aar het
Iandlruis staat en waar zich ootr e"r, vijver bevinclt, vertoonde oncler het
geboomte .er, dicl,t. ondergroei'r'an heesters en kruitlen. Wat de bo*en
b.trcft, narncn paarrlenkastanje en Ii.,cle "en belangriike plaats in, maar
ooL b",,L, eik. iep, plataan, rvilg. berk. es, Iilsterbes er. e.doo.t krvanren er
voor. Vlier, h.,ltt, 1lro.{o.l"rrd.r, zorgdcn voor op.ulling, tenvijl t an d"
Icrrriden, zouls IooL rond", Iook. stinLende go,,tn'e en fluiteLruid, vooral de
Iaatste op vele plaatsen de gror',.1 totaal bedekte.
Vun d" 

-kru;dachtige 
plonten nroet nog ,fzon.le.liiL genoemd *'ot.Ie., de

Jirpanse duiz.n.lknoop-(Polygolttm cuspirlaturn), een uit Japan ingevoerd
siergervas, dat tegen de winter boten de grond afsterft en in het vooriaar
op..hiet tot meer dan twee meter hoogte.
Deze plarrten vormden op vele plaatsen een vriirvel ondoordringbare ,,rimboe".
Op d. grens van bos en irtinderij bevorr.l zich een strook rrrig land met et Lele
heesters, maar met 

""..1 
brond.,"tels en rirlderzuring.

Het landgoed b""d dus op een betrekkel;;[ klein opp"-loL 1rolclo".,.le
afwisseling, om een gevarieerrle bto"d.'og"llre"olLirg te mogen ,renta"ht.n,
terwijl het, vooral door d" IigEing ternidclen van r^'eilanclen. een gunstige
plaats zou k.rrr.., zijn voor het waarnenlen van overvr'interende, doortr"L-
terrtl'e e., .ondzro'"*er,rle vogelsoorten.
Aangezien er geen gelegenheid was een inventarisatie va.t h.o"dvogels te
ho,-,d".,, werden slechts losse waornemingen genoteerd, r"aar,Ioo. d" op.o*'
rning r:an b"o*.I','og"l.oorten vt'r:e van volledig is. \/c.schill.n,le, in ot s lat d
alg**""r, voorl.io-ende soorten, rvaan'an de aanrvezigheid ot, het landgo.d
niet ,n'er.l vastgelegd, zijn dienteng""olg. niet opgenomen, terwiil t,a, d" *.1
,rer*"1<1" soorten in het algernt'en geen aantallen hekend ziin.
Bov.ndien is er nooit naar nesten gezocht, zo<lat van vele in de h.o.dtild
waargenomen soorten het broetlen niet door nestvonclsten is bevestigd.
Op v"l" plaatsen wer.Ien m.'.ol en zangliister broedend aangetroffen; een

zanglijster bortrde een nest halt.nteg. in een reclrtop staan,Je List, waarin
ruiten voor d'e kar,.e.r lvaren 

".ng"rro"td. 
Door het gewicht van het nest en

van d. b.o".ler,d" .rog"l ,rerzuLte het nest steeds meer, zc,clat heï dreigde uit
d* ki.t te vallen.
Dit rr"rd lroorko*en door lret nest te stutten met een plattL, s'elle moeite
doo. de zanglijster rn'"rd beloond nret een serie felle schijnaan.,'all",, op d.
*'.ldo"n"t tijdens de rr"tLro.*h".1"r.
DanL zi; deze onrlersteuning van het nest konden enige tijrl iater Je iongen
uitvliegen.
Een u'interLoning, die .'"n nest geborrwd hud i" een stapel riet bossen, w'erd
ook met uitgevlogen iongen \À'aargenomen. Een gr,retlitg u'errf gezien,
slepend met neslmateriaal. In het schuurtje harlden al enige iaren lwee paar
boer*nz.,ralnven iongen grootgebracht.
Ieder iaar *,erd"., dezelfcle nesten betroktr en, totdat in het voorjaar van
1952 een p"", b"gon met de bourv van een nieurr nest, terw'ijl het ourle aan
d"z"l[d" balk ongeLruikt bleef.
Deze ,r.emde handehvijzo *,as a.rrleiding het oucle nest aan een o,rd"rzoek
te onderwerl:en. Daarhij bleek, dat het oude nest ingrijpende verancleringen
ha.I o.,,lergo..r: d" nestopening was verkleind door opv,rlling met Jorre
blad.ren en mos. ter*'ijl met hetzelfde materiaal de nestholte was opger.rld.

lr3
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In het ..v".bou*'d." nest werden eieren aangetroffen van een winterkoning.
Deze was d. z*al,,rt,en te vlug af geweest, zodat deze tot het bo,r*et ',r..
een nieuw nest moesten overgaan.
Nesten van de wilde eend werden op verschill"nde plaatsen aangetroffen.
een ervan bevatte .en l"gsel van niet minder dan dertien eieren; houtduiven
broedden op e.rL"l. plaatsen in het bosgedeelte.
Ger{urende d. b.oedtijd .,.re.de. verschillende soorten, waarvan geen nesten
zijn gezien, geregeld zingend waargenomen. Tot deze soorten b"hootde.r,
grote lijster. vink, kneu, fitis, tliftjaf, gekraagde roodstaart. grasmus. tuin-
fluiter, spotvogel en rietzanger.
Speciale .'"rm.ldirg verdient een sprinkhaan rietzanger. die zich in het
vooriaar van 1952 geregeld liet horen in de strook ruig land. Ook rpr"..r*,
huismus, waterhoen. ekster en Lo"Lo"L *erden steeds gehoord en gezien. De
steenuil, die zich .raaL op het landgoed vertoonde, broedde v"r*oed"lqL i.,
de boomgaard van een aangrenzende boerderij.
Ged,rrer.le d" zo*". van 1952 waren ge.eeeld een of twee iagend" boom-
valken boven het landgo"d te zien, deze soort b.o.dd. er niet, terwiil mij niet
bekend is. waar in de omgeving een nest aanwezig was. Eenmaal zag il(
hoe een boo-valk stootte op een overvliegende Lorrr.re"r*; d"ze werd op
eer, .rl",rgel ge.a"Lt. n-:aar vloog rustig verder. Als wintergasten kurrnen
*orden genoemd, kramsvogel, koperwiek, keep en roodborst.
Bei<le iaren *..d in het vooriaar een ransuil waargenomen, één e*"mplaar
werd enige dagen rra de eerste waarneming dood aangetroffen, waa.schilr,lilk
een de" sl.chtoffe.s .ran de intensieve muizenbestrifding met b"ht,lp van
vergif. Houtsnip en beflilster zijn beide eenmaal in het vooriaar gesignaleerd.
Wat bilzondere gasten betreft, spande het vooriaar van 1952 wel de L.oon.
Op I April werd 's middags m'n oog getroffen door een bonte vogel, die
zich op enige afstand ophi.ld in een de" .rruchtbomerr.
Toen het dier opvloog was het duideli;k, dat het hier een hop betrof, die
naar even Iater zou bli;Le" z'n volls.,aam (men raadplege het vogelboek;e
Zien is ker,.re.r) eer aandeed. door regelrecht nu^r de mesthoop van de aan-
grenzende boenderij Pingelenburg te vliegen en daar te gaan forrr.geren.
Alsof deze waarneming niet voldoende was om m'n veronderstelling, dat
het landgoed op ror,dz*e*er,de vog.ls een zeLer" aanhelkingsLracht zou
uitoeÍenen, te bevestigen, verschenen op 28 April van hetzelfde iaar drie
Lleurige gasten op het toneel, die zich ophielden ".n de Zuidelilke rand ,an
de tuinderij.
Het waren drie bijeneters, vertegenrvoordigers van een vogelsoort die hier
rroor d" .chtstu maal in o.r. Iarrd werd *aargenomen.
AIs rritkiiLpost hadden ze een dode tak boven in ecn meidoorn uitgelozen.
D. .rogels waren niet schuw en Iieten zich door de kilk"r goed bekilLen.
Voortdurend denronstreerden zii hun iachtmethode. doo, met een sierlilke
boog va., hun meidoorntak te duiken om daarna een fraaie scheervlucht te
orrdernemen over een pas bewerkt" aH.".. On wijwel iedere vlucht werd een
groot insect buitgemaalt. wat het was, viel niet waar te nemen, maar er
lrlogen die middag betreLLelilk ve.l hommels. De prooi werd, nadat ze
waren teruggeleerd op hun uitgangspunt, naar birr.ren gewerkt, Hun roep,
ongeveer klinkend als Veruupl Veruup! was niet van de lucht.
Deze waarneming was te mooi om er niet 

"en 
arrdere vogelman in te laten

d.len; de heer P. W. Brander, die iL telefonisch op de hoogte b.acht lran
mijn ontdekLi"g. had niet veel tiid nodig om de aÍstand van zijn huis naar
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.\rrrsl, lrtrst oI t,, legg,'t.r. O,rk lrii u 't'
sp.uk.lo,,.; .'o.rral tvartncer de drie tugt'ls
legeIijl{ertijd irr dc Iuclrt t{'aren. rT as het

cen prachtig .clto,rtuspel.
Nadat tegen h"t einde van de midtlag Í1"
,.rog.l, plLt.eling vercl.t'er'terr rt'a.el,, bl..-
L"., ," .1" volg".cle morgen wee r op

d.'z*l[d" plaats aanrvczig te zijn' De lreer

\\'. G. iJru.,d", ,loagde erin deze bil-
zo,,,lere gasten op de fil,n vast te l"gg"n'
Omstre"ks het micl«len van d,' ttveede dag

verclwen"n ze, nu t'oor goed. Een oproeJ'Bilerret crs

J.T.R. Shar:rock (red.),
l.iacmillan r London r'l 980.

g"..:l'oIf.l,l.
rloo. opspu

enige jaren
Amstelrust, dat buiten de bebounving zal r,r'o

weer een lustoord tto.d", als *el eer, n)a'

he"ft het drn w.a.r.hilnlilk z'n tiirl gehad

in een dagblad en Iater in Amoeba, o,,r
biieneters
blt;kbaa.,

zijn
in de

.d.,,-, g"l.o,,,le,
*og"lootd bi;

, zal misschien
n. .l uitnemendheid

eventuele rvaarnemingen van

door te gcven. had g.'en errk"l ,"strltuat: .le kleurig" "og"lt 
waren

,o.rdene.d". te tvorden opgemerkt, v"rdtt'",.,",,
Het Iandgoed Anrste[rust rrrotdt, na farctr een unieke u'ilclernis te

ge*'eest, nu wecr geresta ,,reer.l. IIet Iandlrtris is reeds g,,l ,.:el hersteld,

tuin rvorrlt gema,
g"1.g",., t'o.dt n,o

iricl en Dt' po[dt,r rvaarin Let Iandgoed is

nrenteel iting ondcr het zand b.,.].,1n",.,. C)t'"t

,,.,11"r, hi"r de huizen van een tuinslad verriizen

B0EKBESPREKIIIG,iN

The Frontiers of Bird ldentificati-on.
(prrjs 1.40. -)

Nog niet eerdet verscheen er een boekje met zulke gedetailleerde Se8evens

over een aantal ln het veld moeiljjk te herkennen vogelsoorten. Iiet is de

vanzelfspxekende neerslag van een al jaren voortgaande trend van het zícln
steeds verder beknamen in het herkennen van vogels. Niet ten onrechte

wordt in rie inleid.ing a} gesproken over vogels kijken als een Sekonbineer-
de vorm van kunst en wetenschap.
Tegenwoordig is het vaak niet neer Yoldoende om een veldgids te raadple-
ge; bij het àien van een lastÍg thuis te brengen vogel. Voortdurend 'íorden
tle gtenzen van wat een bruikbaar veldkenmerk is en tdat nietrverlegd en

zekerheden van gisteren ztn vandaa8 alweer achterhaald.
Voor de vogelaais die op Èet scherp van de snede de kunst willen beoefe-
nen j.s dit boekje dus een onmisbare bron van infornoatierondanks dat het
traar een beperki aantat probleengevallen behandelt en ondanks dat het
slechts een momentopname is van é"n ,ich vliegensvlug ontwikkelende tak
in de vogelarii.

t/vdS.
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Jachtseizoen
Sinds woensdag mogcn fazanten en
hazen weer worden geschoten'
Aanleiding vooÍ de stichting Kri'
risch Faunabtrheor nog t'cns te wi.l'
?tt n oÍr de misvatting als rott rltr
vcrhotrtling tussen natuurbt'scltcr'
ming t,n iae lrt in Nerlerland zo goerl
gertgeld zijlr. d.rt *g ftst htrirenlirnrl
verwiittrr httnnen maktn. Wilttt. zrr

sÍelt (lc stichting: Nog stucds wordl
ats belangrijk§ta, itrgirloe'ni votrr ttrr
'jrrrhr ile bett.hcrnring vitn latrd' t'lt
trrirrhorrrv'grhrtrikt. .terwijl tachtig
p(trccnt van ite bejaagbare 'rí)rrrtt'n
nooit sr:hadc iranrichl Terecht ver-

\r)t)t'tt'tl t:elld(Ir. ll.ttl/ctt etI \llll)l)('Il
uit Noorrl.Ílurí)p.r ('rt Rurl.rrrtl"
Navraag hit hct nttrtirtt'rrr' \.ttt
Landbouw let:rt, rl.rt rlc cvt'rhr.itl
wel versclril zir.t. In nrcthorle (ttit't
met klc'efstokkt,n) ('n rvat dt, tlirk
betreft. f)ie is vrxrt <lt, !.tËcrs rcgult'"
rend. Zo ,rlthirns m()ctt:rl rk: rritigrra"
kcn varr tle rnirristt,rs vln CRM tn

l,,rrttlhr»trrv rrt'i) rl'urtlt:tl gctrlter'
pr t,trr:rrl: Í)e t.rcht ir t:e tt lristorise lt
g,t:gr»cirl gr,llr.vL.tr r'tr <tit'lrt rekening
rc h<lr.r<irtr mct «lt' belangen van
llrttlborrw ctt ttitlrtttrhtscht'rming.
l)r' .1{i rluircnd lroude r: vdn een
l.rchtrt'rgurtnirtg irt Nerlcrland hoe'
r,t'rr zrt h *clrter nitl te heperkcn tot
frreiuttt't), t.tr hiizclr. Vanaí .irrli tot

wi.iten wij de laoden om de Middel'
landse Zce de jacht op ,,onte" trek'
vogels. mSar lvat ís her verschil met
de jacht in ons land rrp de velr-'

VOLK:KP.
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horren zIiE nict tt sPrGkGn
ótor .cn-iapcrkinÍ ven het

'.r[trt iechtvergunninlcn
dili het níoirteric van Land'
Èour. Ze vindcn det rt tcgcn
sildtcbadc rtro?tcn kunnen oÈ
rrd.n. Itc Cicweetetiikc Rmd

' Oucrttrcl Y.tr hcl Lrndbouw'
sctriiwccrt drt het 3e*iJzl3dc

. venirnslaÍcnbclcid illegeal
rqlcnbcrit bti dc Docrcn lí oG

hrnd rrl ucÍlÍcn.

'JóLK1kA. 2O'tt

Veel terreinen zijn natuurgebiden.
Rebleven juist doordat militairen ze

Iebruiken om te oefencn. O -Eq. t

Ënkele LauwersmeerpolderliefhoF I
ber denkt daar g,eheel anders ovor. I

Hct besrriidcn Yan wildrcha'
dc lr ofÍiciàl dc taok ven de

3corganiscctde- je3-ers, màar
íàtÀins trct landbouwschaP
taíin dc oraktiik nict worden
recist dat- dc jachthoudcr di-
íckt komt opdraYcn als ecn
bocr wildrchrdc hacft' OnE-c-

,eii twcoduizcnd boeren heb'
ben in Ovcrtlrcl dearom relf
ook GGa jrchtverS,unning'

. trorÈÍl(t- 3 -rt

ri

t'

ht't vrxrrjaar" steeds met verschït- '

lende data, kunnen eij ook jagen ojr
gitnren, eenden, snippen. Vlaamse
gaaien cn patrijzen. i\{a;rr nict al-
lcen vogels kunnen etn schot hagel
verwae hten. Ook roofdieren alr
hunzing, hermelijn en wezet woi-
den reven maanden pcr jaar wtttig
afgeschoten. .,Meedogenloos en
zinloos". stelt de stichring Kritisch
Faunaheheer. Om nog maar niet re
spreken van de vos, die her hete jaur
mag worden afgemaakr. Van het
door de directie faunabeheer van
het ministerie van t.andbouw ge-
schatte bestand van tienduieent!
vossen in Nederland worden erjaarlijks ongeveer drieduieend
.,omBeleBd".
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AM§TERDAIII - De afdellng rechtspraak van de Raad van
§taté heeÍt de gemeentÉ Amstérdam verboden oÍn nog langsr
putn te storten. aan de DtememeedUk Daarureo wifid fiet
ve-rzoek lngewllltgd van de Verenlgtng tot Delotrd yan, ds'
Dtememeedtlk en omgevlng- i r

,-3!1!-yqtp$n_É.lra8nrslitd- tutilu tr phffc llt 8 t ry trqÈ[ng rechtspraak gegaan, onrdat brtngen aooï errUc óvé] Èt-ÉrlÀdrfrlernerzeedlrkenomgevlngolÍl- te stort€n Mr E. Dlmaas. dc-n-
flg§_lnatuurgebied B. AIEGÍdcr malt de. Vcrmtglng optnrC, vmcfhad men seten te voorkonra det dc voorzÉtier van oàatàettndrtciiE
blJ de Dlerne-rzeed[k óen Jachtàa- spraak daarop hoe men zou reage
ven zou worrlen aangelegd. len els men het Naardermeer idDe gemoente Amsterdem- vomd zou goolen met puln en daarttJ zou
een verbod tot pulnstortcn ntet Do. zeggt"n dat de nàturu lateràu rrur-
drE, omdat het bedoell,ng w8l dË den terugEpbracht

PARoot O- tt. oo

I)ieruerzcedijk
AU§TEBDAM - Hct Crntrul

lUlliau Lnbonrtorlun ctctt GËn on-
dcnoct,in aarr dc rètvullh3 vsn
lot qrfcl rord de stortptaerlr opde Dicncrrcctltjh. Ondtr arcËrotden pehetten vtie3es oaderr
roc-lrt op ,wrnË mctatcn en op hcl
ultlo3cri dlerven in het oipcr.
vlektcrrotcr. Dat vllegas hi aíróm-
strlg ven dc vuilverbranditrg in
Anrslerdern-Noord.

,rMarherttwr
m9el bliiaen'

VOLENDAiI (AIID - llctIllukctmtr mct UfIrtn"
Lralunrtnafif b cro drcàtdd.l oa noblcr op ba
ondc hnd o9 tc !oa:n" Dtt l
.!r! llmÍi Gorcrdc, rftndod
tuor:ltter nn dc VclcoEhf
Et Bchoru! vrn hctUrechctf,
,rtcrdrÍ op de Jrryvcrflc.
rln3 h Yokodm.

VoLxl t(at NÍ
to- tl, Oo

' wlsrnxcroN,worasdag
.-.Dc rornradr r.GGE gt!
ftt GG[l d€ grooÈtc eogpl
tu dlc oolt dc earda hesÍt
,trr,ooad, ztJn enkele EraD-
illalcladon lt ArEentlntë ge-
§àodrq ddur hct Amar{-
la.at [.tlooml seoSmftcch
liaoottchaD.
:i:.De reuoacb6Ée teratoro
iÉoct ongeveer 80 kllo gewo.
f,bt hebben, had een vleugel-
:LtUdto ven meer deu E metcr
:&h mat ruim 3,§0 mèter van
:!ÈL lot st&art. DaarbtJ v€rge-
;tókcn ls de kondor, de grmt"
llp nog bectasnde vogel op de
foreld, maar een krlelklp,
.bct eaa gewtcht van l? kilo
..ln ccn sIrsnw§dte van drle
EGtar. Ile gevondeu íossie-
,bn zíln E tot 8 ml§oen Jaar
'oud, Dc reuroteratorn is al
zelrF' f0r08. frrer uitgegtor-
lraar ' .: (AfP)

T(L Het water van het lJssalmecr
in het

voof

I

:r.

rl I

het

í1tr
98n
een

per§
water

Voor

be-

_ rop8,
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BROEDVOGELÏNVENTARISATIE VAN DE
BOS rN lgBO

''EALKAN'I EN OMGEVÏNG ÏN HET AMSTERDAMSE

ïJrleiding ; ,, ..1.: 
I

In dit víer-de. opeenvolgende Balkan-inven-tarisatierapport zuIIen. wij..niet
uitgebreid ingaan op het gebied ze1f, Hiervoor wordt verwezen n&&r or-
ze verslagen van de-invení-a.risaties van 'l)l'8 en 19?g, Het geïnventarj--
seerde gebied is precies hetzelfd.e a1s dqt beschreven in die verslagen.

Deze keqr bestond de inventarisati-e uit 1/ excursies van'1 maart
tot 8 juni, vrijwel aflernaal in de vroege o.chtenduren, op twee'avond-
en tvuee middagexcursies nao Aan deze excursies namen, naast 4e schrij-
vers, d.eel-: Patrick Bouthoorn, Jaap Dijti Robert en Leo lleemskerk, Jan
van Laar en Marleen Slob " Zii allen hartelijk bedankt voor hun mede-
werking!

Resultaten

De resultaten. zijn samengövat in tabel f.
UÍt deze tàbet zijn een aantal interessan{'e gegevens te haIen..'A1Ler-
eerst valt op dat dé winterkon--ng zich a1 r,veer redelijk'hersteld
heeft van.de klap die de''populatie opliep door de strenge v/inter van
19?8-19?9. Daarentegen blijkt nu d.at de vink in 1)l) juist een tópjaar
had. Het kàn zijn d,at d.e vink profiteerde van de ruir4te die.ontstond.
doordat enkele andere vogelsoorten in aantal rvaren afgenomen. Ook tte
zanglijstei"herstelde zich in 1lBO vreerl de populatie kwam weer op zijn
oude niveau. Van een aantal vogelsoorten waren er opvallend J-age 4an-
tallen: merel'en roodbors{ deden het niet best, maar vooral bij de h9g-
gemus was dit opvallend: ér kon geen enkel zangterritorium met zelËer--
heid worden vastgesteld! UÍ§-(mondelinge) mededelingen van Jacque's van
der Neut eri.'Hans Schekkerman bleek d.at ook.in de Castricumse duinen en
de omgeving van het Hariri'gvliet opvallend weinig heggemussen broedden
dit jaar, zodat d.e hegger:ius wellicht landelijk een erg slecht jaar had.
De houtduif d'eed het, in te§enstelling tot de vorige soorten, juist erg
goed:nognooitte1denvlijhiereenderge1ijkhoogaanta1paren
De hierbovón aangehaalde {nventarisatievörslagen zijn te vinden in de
Mededelingenbladen 19?B nr 3. en 1g?g ny 2/ró



,
3C

ÍABEL I ,

INVENTARISATIERESULTAÏEN VAN 1980r VmGU.,EKEN MET DIE VAN 1978 EN 1979
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uit EV e1t i dschr te

British BÍrds, septembèr,
Resi Damhuis,

$qi:n§_tr-r:g&9 (sept 
"1980) " Hierin staan o "ao de volgende ar.tikelen;

- ttw[y does lilitsonrs Petrel have yeIlow on the webs of his feet?'r. door
R"M"Bink en ,.I"L.E1dridge " Zii spreken het vermoeden uit dat het geel óii
d.e zwemvliezen van l,tiif sons Stormvogelt je (Oèea nites oceanicuà) aIs hrilp-
middel dient bij het fourageren" Ook doen zij voorstellen voor onderzoek
om dit vermoed.ei t" t""ten (p " 185-18?), :.,
- ftPossiUle future Paleartic passerine vagrant to Britain"il door D"ï"M" '':':
Wal1ace" De schrijver bespreett C,e kans dat níeuwe zansvogel-dwaalgasten :

in Engelqnd zull-en've.rschi jnen" Hij baseert zich op overeenkomsten iii broed--'
gewoönte, verspreiding, trekbereik en trekafstand van mogelijke dwaalgasten
met die van reeds bekende dwaalgasten" Hij concludeert dat er nog JB zang-
vogëIs nieuwe dwaalgasten in Engeland kunnen wordeno Tevens geeft hij een
sleutel voor ÍndeRtificatie van de minst bekende soorten " bJ8849?)
- rrFurther notes from Mongoliart door A.R.Kitson, Naar aanleiding van een
verblijf in lvlongolië worden drie oostpalearctiqche soortcn die.dwaqlgast
in Engeland zijn, besproken, n1" Siberische Snor (Locustella certhicola),
Veldnietzangef (Acrocephalus agricda) en Pallasf Rietgors (Embriza pallasi).
(p"l98-4o1 )
- rrPallasts Reed. Bunting: new to Britain and Irelandrrdoor R".A"Broaé en
V'l"E"Oddie" Een waarneming van de PallasrRietgors (Emberiza pallasi) in t9?6 "
wordt uitvoerig beschreven" Ook beschrijving en variatie in Verenkleed worden
besproken" (p"4oz-4o8) .
- Dë rrmystery photographír die besprokeh wordt, is tan een onvolwassen Rose
spreeuw- (sturnus .oÀuri). (p.4o8-4og)
- Er zijn twee ingezonden Ërieven die verandering van,een determinatie vàn
een IJsduiker (q
ker (Gavia aröti
die goed bruikba
natie-dilemma zi
\plyme 71, no"1O

avia immer) in winterkleed in een eerste-winter Pareldui-
ca) bepleitén. Hierbij zijn gedetailleerde tekeningen,
ar kunnen zijn wanneer men zelf in een dergelijk determi-
to (b"4rg-44)

(okto"19BO. Hierin oo&o i
- t'Owt aff.pFàenlng in the wildrf door,D.Scott. In de leteratuur wordt'weinig
vermeld over uilen die elkaars verenkleed.. schoonmakeÍr'. Scott doet verslag van
een aantal observaties van dit relkaar vlooient van diverse soorten uilen,
uit de periode 1950-19?9"(p"436-41il
-ttWhy àre Capercaillie 

"oók" 
so big ?ff door R'"lrloss" Moos bespreekt een

gedeeltotijke verklaring van het opmerkelijke grotteverschil-r-tussen Auer-
hanen en hennen (Tetrao--urogallus): als hennen de beste veschtersbazen
prefereren en aIs, in het verleden, grote hennen een voordepl bij het vech-
ten hadden, dat het het aannemel-ijk dat natuurlijke selectie plaatsvíndt
ten gunste van grote hanen" (o "44o-447) ":'
- rrPredictions of future Nearctíc landbird vagrants to Europerr door Ch"S.
Róbbinso De schrijver is geïnteresseerd in Noordamerikaanse dwaalgasten in
Europa, niet om te voorspellen wefke soort de oversteek za1 Buccesvol zal
maken, maar om de informatie te gebruiken voor het krijgen van een beter
begrip van het mogelijke effect op Nearctische vogelpopulaties door de
inmens gro+e verliezen die op zee kunnen pla.atsvinden" Trekgewoonten van
J1 dwaalgasten in Engeland en JJ mogeLijk toekomstige dwaalgasten worden
geanalyseerd mobovo de multipele regressiemethod.e"
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Robbins vond een significante correlatie tussen het aantal waarnemingen in .r,',l
Enseland "" 

: 3: f::f:ï:ii;í:ïï:iï:',1Í',iinïl;:Ë:;,ïigratie 
:

' i - h?t overvloedig voorkomen aan de westkust van de tloo"a-aatrrr-

- trserai-palmated Plpver3 new to Britain and Irela.ndi,door p.A.Dukcs. Rijke- ..
liik geÏlustreerd met fotors, bespreekt Dukes cie waarn"*i.g i" igZA-rorr'""n
onvolwassen 'semi-palmated Ploveri(charadrius semipalmatus); de ààt"rÀi"à-tte is gebasserd op geluid en,uiterlijk in vcrgeliS't<ing met'de nontuÉXpfà-
vier (c"hiaticula)" (p"458-464) 

"- rrlihile-crowÍred Sparrows: new to Britain and Irelandrt door R"A"Broad ehR"G"HawllY'.Bgspreking van twee waarnemingen in 19?? van Zonotrichi, i,""-
cophrys.o(p"466-470)
- De besproken [mystery photographfr is van een Eleonorar s Valk (Falco e1e_onorae); d.oor .eliminatie kwam men tot deze determinatie .tpl,rïZ-+7[j-
- In diverse ingezonclen brieven worden argumenten gegeven iroor-hei herzien
van determinatie van dermystery photographr uit BÈ iza (p.4j4). rnderdaadheeft het tRarltiesr Commi,tteer- dà aetàrr:ninatie herzienr Èet gaat niet om

9ul y:'"pendief (Pernis apivorus.), maaï" o* 
"or, à"rtÈ-vi"r,r--il,riï;; ;;;;uiu).(p" 4Bt-482)" '

Vglume ZJ,.no_. 11 (nov. 19Bo)
-rrReport on ratre birds.in Great Britain in 1)l)tt door M.J"Rogers en het Ra-ritiÉs cornmittee " Dit overzicht "L"r',i.-ir"; g";;í"t"-i""i 

-vàn 
ait nummer in be-slag. In deze uitgebreide waarnemingenriSsl Àtoa" """i-opï.ri""a"-".""t"",zoals Amerikaanse Kuifeend, Grote Trapl Bonapartes StranàIop", (in het na-jaar gezien)ren Bairds Strandlrper. Oót uit Noord-Amerika de Stilt SandpiperrBuff-breasted sandpiperr Longbilled en gewone Dowiicher, lesser yellowtàgs,

Upland-, Solitary- en.§potted Sandpiper" Bi; de m.eeuwen vinden ," **"rrràiling"nvan vier Amerikaanse soórten: taghing- tr'ranttinf s-, Bonapar;;ï.--";'";i;;:---'--billed'Gullo om deze opsomming niet àt tu lang te maken, wiI ik alleen Ïogenkele uraargenomen zangvogels vermelden: v.,, àe Sy1via-achtigen werden o"a.Kleine Zwartkop, Brilbaard-, Riippels- "en Woesti jngrasmrr" g"zien; van de '---i
Phylloscopi o-a' Grauwe Fitis, Noordse-, Pallasi-, noaa""] "r, Bruine Bos-
zan8er en de Bergfluiter" Voor no-g verdere interessante waarnemingen verwijsikU,graa8naarditnummervanBritishBirc1sze1f"(p.49t-fi4)
- De 'besproken [mystery photograph, zijn-rrrr,- or*rwe GanzerrtiArr"", anser)enkleine rietganzen (A,brachyrhynchus) Ín vlucht" Er worden handige i:.p" gÀg"-
ven voor.het clet,ernrin-eren van giauwe ganzen in vlucht op grot" àf"trrrdr-diebest nuttig kunn"rr ''rijn t" àit winterÀeizoen-ï fr.fii Éiei'
Dutch Birding - Tijdschrift van de Dutch Bircling Association.
Jaargaag 2; nummer 1 - april 1980"
Ïnhoud; Een aantal korte artikelen over zcld.zamé vogelsoortcn waargenomenin en buiten Nederland" Deteiminatie en kreedbeschr,ijving staa;-;i;;;i;-"-u"-traa1. Genoemde artikelen hebben betreki,-ing op een Geelsnavelduiher bi;Nsderhorst den lergr een tditbandzeearend bij Barneveld en. Zuidelijk tr'e1vo-1and,eenArendbuizerdinC]eCamarque(Frankrijk)enhetvoorkomei,*,,
Poelruitere in Nsd.erland.
Een uitgebreider artikel- beschrijft tret verenklcecl van de Citroenkwikstaart
in-.de westelijke Himalaya" Interessant zijn verder twee korte artikelengeïllustreerd met enkelà duialeli jke fototÀ over het: voorr.n*àr, ;;;-K;;;"uut -ken met dubbele vleugelstrepen (vj1. t/itbandkruisbek) en de determinatie vanDikbekze'ekoeten" Tussen deze artikelen zijn eveneens korte mederlelingen tevinden over de oogk1eur van de westelijke Rifreiger, de pootkleur vai juve-
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niele-Purperreigersl àfwijkingen in het verenkleed van de Blauwe Kieken-
dief, de herkomst van een geringde Zeearend, de pootkleur van een ReUZeq-
zwartkopmeeul{ en de keelkÏ.eur van Roodkeelpieper in de winter.
Temiclden-van cleze waarnemingen en'van bijzonderheden over'zeldzame v-6e1s
bltjkt'ook eenÍgewoont soort al-s cle Huiszwaluw zich een plaats te kunnen
veroveren, mits hij maar in oktober gaa.t broecLen en jongen krijgto Een wàa.r+
nemingenrubriek besluit dit nur,rmer van Dutch Birding"

MvclB 
"

Jaargang 2; nir.mmer 2 "" september 1980"
Inhoud:' Het blad begint màt een Dutch Birding Assocation Checklist-dee1 1 n

Een aantal categoriËn r,aarin waa.rgenom"r, vo[nlsoorten kunnen vallen worden
nader gedefiniëercl. DeeI'1 van de Iijst gaat uitgebreider in op een aantal
vjgelsoor!en die door menselijke invloed in Nederland terechtkomen. Een
aàntal avífaunisti.sche termen r+ordt na.der gecleflnieerd" .Uitgebreide artikelen
zijn verder; cletermin;.'ie van Frega.tvogels, het voorkomen van cle Zwarte '.
Ibis in Nederland, l;ruisingcn tusscn Brandgans & Roodhalsgans en Kolgans &
Brandgansr een rvaa:'nemin6 ian' eon Sl;r.ngenarend, het verenkleed van de Witvleu-
§èIstern, en not'.ties o.rer c1e determinatie, leefti jc1 en rui van ondersoorten
'van de Zwarte Zeekoel," Dr:e kort'e artikelen geven aan dat op Schiphol geïrn-
porteerde koc.l-vogels soms biijkrn te ontsnappen" Als deze vogels dan worden
waargenoriien doör.voge-Lr-.ars in het'veld kan verwarring met nauw,verwante in
Euíopa,vqorllcmenCe soo:ten r":':'L,uj-tge-sloten worden" Vergeleken hÍorden"de
IndrscËe Scha.rreiar:: ( c or ;r'a §:ha::re'l a.a;') en Mongoolse Leeuwerik ( contra
Witvleu5elleeuwerii',) " Ecn l.iaa.:neming l'an tr,ree VaIe Lijsters in het Amster-
damse Bos kan mogelijk toegeschreven r,.rorden a.an ontsnàpte exemplaren uit
een zending op dc l.uch-i:hÉtve:1 " De r.laarnemingenrubriek. bevat oo&o l^ràilrnemingen
van RaIrsi {!er, I'ioe::eiger, Grote en Kleine Zilverreigers, Zwarte Ooievaar,
18 ( ! ) Sneeuwga,azc-Í:, Roodpootval]ien. een 1(1ein ldate:'hoen, Bijenetefs en
scharrelaa.s^ 

: ]{vdB :

Jaargan5 21 nur:.ri.'J - olrtober 1980"
Inhoud:-T;reecle duel va.r cte Dutch i,r-r'dÍng Association Checklist. Hierop z§n
soorten uj-t tiree c::tcgcl:'reön ( A on B) te vinden" fn categorie A va11en
soorten öi-e na 1951 ncg ir ltreCerland met zekerheid zijn waa.rgenomen en in
categorie B soorten die mel; zekerheid voor 1pl1 in Nederland zijn w.aargeno-
men"( voor ver,:ler'è speci fica'tie rlan de categ;orieën zie Dutch Birding 2 : 41-2)
De status van een groot aantal soori:en wordt naCer toegelicht en verant-
woord in een serfe korte notitiec" Len uÍtstekend artikel over de determi-
natie van de Poelsnip en het rvbo::kcmen in Nederland geeft wederom de vaak
hoge kwaliteit van liet blacl wec::" De waarnemingenrubriek bevat als voornaam-
ste zeldzaa-flhedon een Geelsnavelduiker bij Kortenhoef, drie Grote Pijlstorm-
vogels' bij Schiernonni-koog en cle Ho;rdbosse Zeewering, een Stellers Eider-
eend bij TerschelIing, een EairciÉ Strandloper op de M3asvlakte, twee Blonrle
Rulters op Texel;, €en Franklins Meeuw bij Scheveningen, een juq"KuÍfkoe-
koek in de Alb1asse;"waard cn tcij Giessenburg en een Kalanclerleeuwerik werd
gevangen op het ri:rgsta.tic-, Wassenaaro

IlvdB

Limosa j "g " 53 ( 19Bo) nI- " 1

A.J"Bói;tóma: Het Nonnetje'(Mergus albellus) ,

Aanleiding voor dit artikel was het ontbreken, in het rneest recente. rrhand-
..bookir, van een beschrij'ring van de massale concentraties Non"ietjes in
Nbderlana (I,lsselmeer) o
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rs hÍinters zitten hier soms we1 20"OOO van deze vogels, hetgeen een be-
langr.i,j.k;deel van de wereldpopulat.ie j.s. Dat dit laa.t gepubficeerd is f-igt
aan de Nsderlanders zelf, het massaal fourageren (vooral nabij Lelystad)
is nota bene door buitenlanders wereldkundig genaakt. De kennis over het
Nonnetje vertoont verder :óog hiaten: in voeclselopsommingen komt de Spiering
nooit. voor (belangrijkste voedsel op het Usselmeer)"

Rob Bijlsma: De invl-oed van predatie op de broedresultaten van de Houtduif,
Houtduiven kunnen broeden van maart tot en met oktober (soms november) en
kunnen in deze periode vier tot vijf broedsels van elk twee jongen groot-
brengen" In werkelijkheid is het aantal uitvliegende jongen per paar veel
Iager" Predatie is één van de belangrijkste broedsuccesverlagende factersno
In dit art.ikel wordt op grond van eigen onderzoek de invloed van predatie
op de broedresultaten uiteengezet.

I'M"Jdvan den Bergh: Mogeliljke waarnemingen van de ondersoorten itservivros-
trisrr en ttjohansenirr van de Rietgans (Ànser fabalis).
Mogelijke waarnemingen van bovengenoemde Siberische rietgansondersoorten

...in de strenge winter 19?8-19?! worclen besproken" Deze zijn waarschijnlijk
in Nederland terechtgekomen door de grootscheepse verschuivin55en in de win-
terpopulaties van de Rietgans die als gevolg van rie strenge winter optrad.en"

CoJ.G.Scharringa en E"R"Osieck: ZeLdzame vogels in Nederland, 19?8.
ïn dit verslag de opsomming van dwaalgasten etc" die in 19?8 zijn waarge-
Ilomeno Nieuwe soo::ten voor Nsderland braren: Woestijnplevier, Siberische
boompieper en Bruine bosza.nger"
Korte mededelingen (diver.se auteurs) :
1) Vondst van een Woestijnplevier,

Limosa j.g. 53 (1980) nro 20
J"Veen: Waarom broeden vog;els in kolonies ?
Dit artikel wat de inleiding rrras op de themadag (Kolonievo6§elsrr van de
N.O"Uo, beschrijft het hoe en waarom van het in kolonie broeclen van vogels"
Het 'gehee.l wordt ondersteund met voorbeelden uit verschillende vo6elfa-
milies c

Arend J" van Dijk: Waarnemingen aan de rui van de Grutto.
. Sedert 1969 onderzoekt d.e auteur het aantílsverloop op sJ,aapplaatsen van
de Grutto in Nederland. Ornclat het verrnoeclen bestond cla.t het aantalsverLoop
samnhangt met de rui is daar in 1976-1)l) door middel van veldwaarnemingen,
het verzanelen van ruivcren en balgengegeven§ronderzoek naar gedaano .

J.,E.de Miranda en R"K.Koenekoop: Zeevogels in Nederland ín 1977"
Per soort word.en de doob de C.V"Z" behanclelcle gegevens kort besproken;
19?? was onder. andere weer eens een goed 3aar voór pijlstormvogels
(420 grauwe, '16.8 noordse en enkeIe grote pijlstormvogels).
Korte mededelingen:
1 ) tíaarnemingen van een Ar:nerikaanse Smient
» lafeleend woerd hapt j.n de vlucht naar de staart van het wijfje"
J) Territoriumgeclrag van Roerdompen.

hlatervogels j .go 5 (tg8o) nro 4o
Bruno Ens en Lào Zwarts: Territoriaal- gcd-rag bij wulp.en buiten het broed-
gebied.
Onder andere met behulp: van gekieon"ringcle vogels geven de schrijvers een be-
schrijving van territoriaal gedrag van op het wad voeclselzoekende wulpen.
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Het feit dat deze vogels (evenals anclere steltlopersoorten) een voedsel-
teruitorium verdedi,ge.nr...zou de reden kunnen ziin dat er in de Wa,ddenzee

ongeveer 1Oq..!OaO Wulpen overwinteren en 'niet bijvoorbeeld 150.000"

J.L"Everaers3 De Rietgans op Oost-Fl4kkee,
Sínds enige jaren overwinteren er rietganzen op Oost-Flakkee" Dit is een
nieuwe pleisierplaats, De schrijver geeft een beschriiv,in§ van cle pleister-
plaats, de aantallen, het voedsel (in verband met eventuele schade aan
gewassen),, vel'storingsbronnen en anclere pleisterplaatsen op Goeree-Over-
flakkeeo De ganzenpleisterplaats wordt ooa" bedreigd door een toekomstige
ruilverkavql,,1ng" Natuurlijla ciraagt ook de jacht hiera.an zijn steentje bij
door bejaping gp de slaapplaats "

L

Nsdert-ahd$brnithtÍ3-"ösÍsche Mauritanië Expeditie í9BO: Wa^d'-' en Watervogels
op de Banc Dr Anguin" ,

De expeditieledln (rri", personen) hebben vanaf januari tot half mar.rt on-
d.erzoek verricht aan de wadvogels die op de Brnc DrAnguin overvintefep
De tellingen wezen uit dat cle alclaar overwinterende aantaLlen stelt-
lopers in het vepleden te laag il;n geschat " De hoeveelneÍd bodemdieren
(het voeclsel) 'b1'eök veel kleiner cian in cle Nederlanclse Waddenzee"

:i;tïï*":1";:ï"iï:; "'i:; Ë:":;:ï-;:;:i:"'d 
van waterwilcltel]ingen: een

Aan de hancl van cliars t.r, gtoópen bónen,gaat de auterur na hÓe'nauwkeu-
rig watervogeltellingen zijn. Hoewe'I. cle uitkomsten niet erg be,moedigend
waren wordt er geconöludeerd d.at men niet aIle hoop moet verlieaenr om-
dat het toch mogelijk blijkt goed te schatten" Hoe dit geleerd moet worden
is (nog) niet duidelijkc

Samenvatting door: Steven Schoevaart

SoVON-atlasproject voor Winter: èí Trekvogels in District 9"

Vorig jaar omstreeks deze tijd deecl ik verslag van de voortgang van
het project in Noord HOlland zuid en Zuid Holland noord, Inmicldels is weer

zijn we opnieuw aangekomen in c1e tijd van het iaateen jaar verstrd<en en
dat allerlei Qe-itriJ,ve
opmaken " ' ï-=,,

o "r, instellingen de balans van de afgelopen periode.

Ín 1980 z groot aantal blokken nieuwe of exttra gegevens bin-
nen geko n het grootste deel van de blokken gemeld kan wor-
dendat ze j na aIle maanclen wel- een keer bezocht zijn.
Om dit t de voorlopige (tot f1-12-8o) resultaten van

omdat een deel- van heti;'materiaal uit 1!
ewerkt o Deze ge íj

O

7

evens zljn niet geheel volledigt
9 nog niet door het CBS is ver-

werkt" De Merel is een soort die in alle blokken in alle maanCen van het
jaar aanwezi-g zal zij
hÍj a1 bij een enkel t bezoek opgemerkt zal- wordeno AIs we het kaar-

nu toe bezien dat geeft dit ecn goed beelcl

II o'

kór
tje met de merelge6Seveng tot
van de voortgang van hat pro

Bovendien is hij makkeli k wanr te nemen, zodatJ

J ecto Vooral de nog slecht of matig oncler-
-55t 25-56,zochte blokken spring

,o-18t 30-25, 30-261
31-71, 31-32t 31-33t
van deze blokken zijn

en eruit: 24-47 |
1 &at

klein deel
kers., gevonden "

t
31 2, en

nog niet zo lang geled
Echte problemen vormen de ondersteepte blokken.

. .:,

de Merel
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t Dc l{crcl 1s ccn makkcllJka saort om tc vlnd*n, naar vre} ËoórtÈn

wofdcn pas opgomcrkt !ísnnËor mon vnker hot bLok bescckt (zÍa hierovGr
opnerkLnqen i.n de laatetc landeliJke nÍ-euwebrioven). I'lct ie tlus uÈkcr
níct zó dat al rio blokken dí.e voc'rr de HereÏ rehee]. zwart ziJn ook yol-
ledíg oaderzoeht zÍJn. AIe de Feseverë beuerkt wr:rden rran de ffLn6nuat
ècn andGrc algonnens soort, clie in vri'Jwel. al ].e blokkon yar, dletriet 9
broedt an dJ.c zeer wsarschi.jnll.ik in nLle rnaanden J.n die blokkcn ean-
wczlg la, Cdn.val"ltn er extra gnter in de verarrreidinqr díe er *n ver-
trclÍ.1king met da Meral niat zourlen behorenr te zijn. De Rln*nue ls da-n
ook trat min+ler eenvoudië te vinden. Er rekqins me6 houdcnd dat er soortcn
2L,'tn dtc aog mocil"l"'lker te vinde,n aiJn 1s de conclueie gerachtvaerdlgd
dat cr in esn gror:t aantal hlckken nog vegl ordersock nodíg ia. Lossc
vaaíncmLngon kunnen daarbíj v*n Brsot belang ziJn. §pec'Íaal" in e}ccht
onderzochte gebieden aoet hog veeS- velrlwerk F"edtran worden en ni.euwe
nede*erkers alJn due noË steed-s welkom. Het Ío ?orr'bet uroJect'reel zin-
volltn os tÉn àxèureie in een :'T-'i of. orderzoeht b."l-ok te ,aÈan om daar dq
F€vonc eoorten zoale tïere1 en t{Jnterkorinrï vsst te sterilon, dan on die
rnc Bladkoning te vÍnrlon b1.J )ret honderdgtc besoek-aan aen blnk dat toeh
sI'voLt{oende bewerkt is. ïk hoop d-at er rredorcrkers aiJn dla, wanneör
zc van neninq zÍJn dat hun blok voJ-d.oende on,lerzoeht ie, rouden wll]cn
overctapï)en- naar e'en ancsr bLok,
ÍIs geen vsrbeterÍnq in tlc problaembLokt'en komt l{r:t het in dc bcdoqLíng
on na dc zomerl lràllÍrcef we rïog twee Jaar yoör da boeg hehben tpeoí.al.c
ercuralss na&r ttle bLokken te or:ganieereB;,De.arover zqL lk tegcn dia tlJd
EcËr nsldcn. BovendÍ.en h,:ep tk c1àt er dsn iirrrikbara computeruítdraaÍan -

gemaakt ziJn, zodat het rrroqe) ijk za1 zj.Jr om verepreidinrekaartJes
Van andsre soorten te tonen. Da rieelewerkers zuLlcn flsn ook ecn liJet kríJ6cn
yan dc Ln hun blok,vnetgeeteldo soortertr opdat r,e tn d.e laetetc Jaren
ttepuntJesopdeikunnen*etten.JoopB.Bukcri

aan öY.tYlleg.nd

r3p:

rul.'
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British Ornithologistsr Club1 vo1. 1OO, nr
te bestellen bij: 

?Lï;i;"ïïoil;u",,*,
Tring,
Herts HP23 gAPl
England,

a

P,r,'l:li s.:relliní:
BulLetin of the
2O maart 1!BO;

1r 1)2 pago I

voor S 4.-.

', r Deze speciale uitgave ter gelegenheid van het honderdste deel van
,het BulLetin van de British Ornithologistst Cl-ub Í-s gewijd aan de voort-
gang van het ornithologische onderzoek over de gehele wereld. Voor dat
doel heeft de redactie de medewerking weten te verkrijgen van een reeks
speci-alisten op avifaunisti-sch "rl ."ólogisch gebied van vrijwel elk zoö-
geografS-sch gebied.

Het begin wordt echter gevormd door een reeks herinneringen van
grijze eminenties, die ver i-n het verleden teruggrijpen en verhalen over
de besproken ond.ervíerpen en de gebruiken van deze 01ub. Vroeger werden
op de maandelijkse bijeenkomsten vaak exemplaren getoond van pas ontdekte
nieuwe soorten op onze wereldbol, rJïaarop toen nog heel wat witte plekken
prijkten, De vooizitterr PoL. Sciater, ËaA zelfs de gewoonte tips te ge-
ven aan potentiële expeditiegangers. Zo adviseert hlj in 1894 nog om de
binnenlanden van Aziatisch Turkije, en speciaal de bovenloop van de - L

Euphraatr te bezoeken. Later in de tvrintiger jaren wordt stukje bij beet-
je het broedgedrag van de Koekoek ontsluierd en het schljnt rdat toen op
elke bijeenkomst twee leden efkaar in de haren zaten over een nietig cle-
tail van dit gedrag. Dit eerste gedeelte is aardige lectuur voor hen die
in de historische aspecten van onze ornithologie geïnteresseerd zbïr.;,. 11s1
blijkt dat wij veel van onze kennis van d.e verspreiding van d,e vöge1s over
de wereld te danken hebben aan de Britten met hun instelling tot de rrps-
tuurlijke historiett: het Brits Museum is er nu nog de stille getuige-van.

fwee derde van deze uitgave Í.s echter gewijd aan een overzicht van
de ornithologische resultaten van de laatste vijftig jaar en toegespitst
op de zoögeografische gebieden van de wereld. Achtereenvolgens worden
behandel-d: West-Europa en het Verenigd Koni-nkrijk, li[est-Europa, Oost-
Europar U.S.S.R., Noordwest-Afrikar . lffest-Afrika, Oost-Afrika, Zuid-Afrika,
Madagascar en nabijgelegen eilanden, India, Azj'é en Japan, Australië,
Nieuw-Zeelandt Sub-Antarctica, Antarctica, Canada, U.S.A. en Zuid-Amerika.

Deze overzichten geven een sneIle introductie in de vorderingen en
d.e huidige situatie in het ornithologisch onderzoek van deze gebióden.
Z4 zÍ-jn door specialisten geschreven: dus de informatie komt uit de eerste
hand. Zij geven een overzícht van de verschenen handboeken en veldgidsen,
daarbij een oordeel over d.e respectievelijke kwaliteiten niet vermijdend.
Het is opvallend te noteren dat hoe verder wij ons van Europa verwljderen,
hoe meer nadruk er lvordt gelegd op de nog iets 'rsimpel-ererr beschrijving
van d.e samenstel-Iing van de avifauna en hoe minder er noodgedwongen door
gebrek aan materiaal besteed kan worden aan ecologische en ethologisehe
studies. A1s uitzondering moet genoemd word.en de studie van d.e Antarc-
tische en Sub-Antarctische broedvogels: d.e weinige soorten zijn relatief
goed bestudeerd. De reviewer E.C. Young spreekt zljn bewonderi-ng uit over
de ornithol-oog vrerkend. op die kleine eilandjes ttonderinrr de Sti11e, In-
dÍsche en Atlantische Oceaan, gelegen in een zone met voortdurende harde
westenwinden, veel neerslag en weinig zon: ilthe real heroes in this
region are those',who struggle through the bogs and mists of the subant-
arctic islands in oiIed. or sodden clothing, with damp and mildewed note-
booksl not those in the brisky cheerful rookeries of the far south".

Bij het hoofdstuk over Zuid-Amerika valt de ongelofel-ijke soorten-
rljkdom op in dat werelddeel en meer in het speciaal in een land a1s Peru:
binnen een straal van vijf kilometer van het Cocha Cashu Station in het
Manu National Park (peru) - een laagland bos aan de bovenloop van de Ama-
zooë - werden 47O vogelsoorten vastgesteld. De schrijver uit het vermoe-
den dat het gebied van de A.ndes-hellingen van Peru te zamen met itrecentett
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indringers wellicht een relict avifauna huisvestr die op de rest van
het continent verdwenen is.

Deze aflevering van dit Bulletin wordt aanbevolen aan aI diegenen
die op de een of andere manier geÏnteresseerd zljn in de ornithologie
van landen buiten Europa.
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