De Gierzwaluw
sultaat het signaleren van een flinke broedkolonie van de grote meeuwen, o.a. 220 paar
Kleine Mantelmeeuw, 20 paar Zilvermeeuw, Kluut 2, Scholekster 8, Kievit 3, Bontbekplevier 2, Kleine Plevier 1, Brandgans 12, Grauwe Gans 4, Nijlgans 4, Wilde Eend 4, Krakeend
2 en Witte Kwikstaart 4 paar. Overige soorten, die er niet broedden, waren o.a. Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver, Brilduiker, Oeverloper, Temmincks Strandloper, Visdief,
Kokmeeuw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Spreeuw en Zwarte Kraai. Op het
open water Futen met jongen. Het totale aantal soorten over de jaren 2012- 2015 bedraagt
36. Hiervan zijn 22 soorten broedvogels. De vegetatiestructuur is in vergelijking met 2014
weer veranderd met een gemiddelde bedekking van 45 °10, tot lokaal wel 60 °/o. Nesten zijn
daardoor moeilijker te ontdekken.
Tijdens het 2e bezoek, omstreeks half juni, waren er al veel jongen van de meeuwen,
van klein tot vrij groot en ook nog nesten met eieren. De Scholeksters en Kluten hadden
jongen. De ganzen zwommen met hun kroost naar de lagune en naar het open water.
Begin juli was het een drukte van belang in de meeuwenkolonie, de jongen konden zich
uitstekend verbergen in de wat hogere vegetatie.
Het derde bezoek was op 10 juli 2015. De vegetatie was prachtig, met vooral hoog opgeschoten Bezemkruiskruid en tal van kleinere planten als Zandhoornbloem, Liggende
Vetmuur, Gewone Reigersbek, Bleekgele Droogbloem en Ruige Zegge. Aan de rand van
de struwelen ook Grote Kaardebol, Grote Klis en een wirwar van bramen. De ca. 250
Kleine Mantelmeeuwen en 12 Zilvermeeuwen waren zeer luidruchtig en er waren veel
jongen van klein tot groot; een flinke groep Grauwe Ganzen, ca 140 met grote jongen,
liep te foerageren op het westelijke deel van het natuureiland. Op het open water zwom
een groep Meerkoeten, 1 paar Kuifeend met jongen en 2 paar Futen. In 2016 heeft 1 terreinbezoek plaatsgevonden rond begin juni; er zijn ca.
200 paar Kleine Mantelmeeuwen (80 nesten gevonden, meest met jongen rondom), verder geen
Zilvermeeuwen, wel minimaal 6 paar Brandgans,
2 paar Nijlgans, 3 paar Kleine Plevier, 6 paar
Witte Kwikstaart en 3 paar Scholekster. Aan dagvlinders Atalanta en Distelvlinder. En tenslotte
verscheidene Konijnen en diverse holen.
Een konijnenhol op het Natuureiland IJburg

Conclusie
Sinds de aanleg van het Natuureiland in 2012 is het aantal broedvogels flink
toegenomen, zowel qua aantal soorten als aantal territoria. Vooral de grote meeuwen als
Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw hebben zich er goed gevestigd. Er zal een zekere
stabilisatie van de aantallen optreden. Evenzo zal de vegetatie zich verder ontwikkelen.
Om te verhinderen dat er boomgroei tot ontwikkeling komt zal er een bepaalde beheervorm moeten plaatsvinden. Dat is vastgelegd in een beheerplan voor de komende jaren.
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Een boek van Martin Melchers

Meneer Walters

RoelyBos

J

acob Walters, Meneer Walters voor
de jongens die hem, in lange jas en
met fiets, tegenkwamen op de toenmalige spuitvelden van Amsterdam-West
in aanbouw, was in zijn vrije tijd een
veelzijdige natuurvorser en ornitholoog.
Bij zijn dood in 2009 liet hij een grote
hoeveelheid onderzoeksgegevens na aan
een van die jongens van de spuitvelden,
Martin Melchers. Martin Melchers, zelf in
zijn vrije tijd natuuronderzoeker in en de
eerste stadsecoloog van Amsterdam, wat
leidde tot boeken als 'Sijsjes en Drijfsijsjes' en films als 'Amsterdam Wildlife',
heeft van die vele dozen erfgoed een
boek gemaakt: Meneer Walters.
'Meneer Walters' wordt in eigen beheer
uitgegeven. Het boek, met harde kaft, is
ruim 500 pagina's dik en komt rond eind
oktober 2016 uit. De oplage bedraagt
250 genummerde exemplaren, die al bij
voorintekening besteld kunnen worden door het sturen van een e-mail aan
Martin Melchers, martmelchers@gmail.
com, met vermelding van 'Voorintekening boek Walters'. Het boek gaat 49,50
euro kosten.
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De boeken worden in volgorde van bestelling gereserveerd.
In oktober/november zal de boekpresentatie plaatsvinden. De besteller wordt op
de hoogte gebracht van de precieze datum en lokatie en kan bij die gelegenheid
het boek in ontvangst nemen. Eventueel
kunt u het boek bij de schrijver ophalen.
Op de website van de vogelwerkgroep,
www.vogelsamsterdam.nl, staan onder
het bericht 'Meneer Walters' twee linken
waaronder een proef van het boek en een
In Memoriam kan worden gevonden.
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