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NASCHRIFT 
Paul J.Marcus 

Dirk Til.nger stuurde mij een reaktie op mijn verhaal over de nestkasten met de volgende strekking. 
11 Er is e;een sprake van een Bmmilenprojec:t in de Westelijke bossen van het recreatiegebied 
Spaarnwoude. Er i~ slechts sprake van een proef met 2-:i nestkasten die geplaatst worden in het bos 
bij het, landgoed Waterland te Velsen. 
2) Het plan is nog niet onder de aa.nda.cht van het Recreatieschap gebracht. 
:r1 Bij een natuurlijk beheer van de bmisen van Spaarnwoude zou er op den duur vanzelf 
nestgelegenheid voor Bosuilen ontstaan in de ouder wordende bossen. De bossen in Spaarnwoude zijn 
produktiebossen: de bomen zullen steeds gekapt worden voordat ze oud genoeg zijn om natuurlijke 
n~stholt.en te bevatten. Daarom moeten er nestkasten geplaatst worden. 
4) Di> ene vogebioort zal de andere nooit verdringen. Ransuilen zullen verdwijnen als gevolg van 
hiotoopv,~randeringen. 

HARING IN HET IJ, EEN BOEKBESPREKING 
Willem van d<:-r Waal 

Haring in het IJ is de titel van het boek dat is verschenen over het (verborgen) dierenleven in 
Amsterdam. Via een prettig te lezen geschiedenis va.n het groen in en rond Amsterdam en de manier 
waarop het onderzoek verliep, komen de volgende diergroepen aan bod: zoogdieren (met 34 soorten), 
reptielen. amfibie~n en vissen (met 60 soorten) en kreeftachtigen. In totaal worden meer dan 120, 
soms zéér verrassende., soorten behandeld. 
Bij elke soort vinden we een uitgebreide beschrijving over het voorkomen in het verleden, heden en 
mogelijke toekomst. De verspreiding is makkelijk terug te vinden op het ook bij vogelaars gebruikte 
systeem van de kilometerblokken. · 
Naast een kaartje vinden we ook een illustratie van het beschreven dier. Mijn favoriete afbeelding is 
die van een Bunzing en in de categorie 'ach, wat zielig!' delen Das t>n Otter de eerste plaats. 
Bi_j sommige soorten kan men een limmerick of een gedicht leze1t, terwijl er soms ook een recept te 
vinden Îti. Bijvoorbeeld bij de Brasem. om de verbrasemiiig tegen te gaan. (Het zal mij benieuwen hoe 
men in de toekomst de vergrassing of de veraalscholvering gaat aanpakken).Ook leren wij nieuwe 
woorden als kub, inkel en voorlijf. Erg jammer is het dat de Amsterdamse naam van Schele Pos is 
vervangen door Pos. Dit geldt ook voor Drolbaars, die in goed Amsterdam Drollebaars heet, maar 
gelukkig bieden de Latijnse namen uitkomst. (Opvallend is dat het Amerikaanse Witvisje de gehele 
onderzoeksperiode, in tegenstelling tot de Drolbaars, niet is aangetroffen in de Amsterdamse regio). 
Het gededte over de vissen bevat soms heerlijk visserslatijn en dat maakt het boek alleen maar me-er 
lezenswaardi1,1; en nuttig voor allen die de Amsterdamse dierenwereld een warm hart toedragen. 
Het boek l'indigt met een toekomst.visie en hoe· dE' dieren daar het meeste nut van kunnen 
ondervinden. Kortom, vogelaars, dit boek hoort in uw boekenkast en zal da~ veelvuldig geraadpleegd 
worden. Mijn advies over dit boek is dan ook kort, maar krachtig: kopen! 

Martin Mek.hers en Geert Timmermam 
Haring in het IJ - De verborgen dierenwereld van Amsterdam -
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REN NIEUWE W AARNEMINGENSECRET ARIS 
Peter Se-holten 

In df:' 11orige Gierzwaluw heeft u kunnen lezen dat er een nieuwe waarnemingensecretaris gekomen is. 
ZP zeggen weleens dat nieuwe hezems :,çhoonvegen. Deze "nieuwe bezem gaat wel schoonvegen" maar 
da.ar wl1 u weinig van merken. Het enige wat voor u voorlopig verandert is dat ik van een 
waarnemine; iets meer gegevens wil hebben. De waarnemingen worden vanaf nu namelijk opgenomen 
in een computerbestand. Om in de toekomst dit bestand efficient te kunnen gebruiken, verzoek ik u 
om van elke waarneming de volgende gegevens in te sturen: · 
Soortnaam 
Datllm 
Aantal 
Geslacht 
Vliee;richting (In ieder geval van roofvogels en ganzen.) 
Zo nauwkeurig mogelijke plaati-aanduidîng (met indien bekend de Sovon blok code) 
Eventuele bijzonderheden 
Van zeldzame soorten een beschrijving 

Verder verzoek ik u om dke waarnernine; afzonderlijk op te geven en niet in de vorm van: ·•In de 
afgelopen periode overal regelmatig waargenomen." Hier kan ik echt niets mee beginnen. 
AllC' waarnemingen die ik krijg toegestuurd worden opgenomen in het bestand. Van dit bestand 
wordt een uittreksel gemaakt en gepubliceerd in de Gierzwaluw. Mocht u een waarneming van u niet 
t.eru.e; vinden in de waarnemingenrubriek, wees dan niet bevreesd, hij is wel degelijk opgenomen in 
het best.and. 
Tevpm, ligt het in de bedoeling om het archief wat Willem van der Waal heeft opgebouwd, en wat ik 
van hem heb overgenomen. in de loop van dit jaar in te voeren. Mochten er mensen zijn die gegevens 
willen hebben of inzien van een bepaalde soort of van een bepaald gebied, dan kunnen zij uiteraard 
kontakt. met mij opnemen. 
Rest mij nog Willem te bedanken voor het vele werk en de vele tijd die hij de afgelopen jaren in de 
wa.arnemingenruhriek gestoken heeft. Willem bedankt. 

WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM DECF.MBER 1990 t/m FEBRUARI 1991. 

Samengesteld door: Peter Schotten 
~illingenhof :304 
Ll06 KV Amsterdam 
020-697115~ 

Doordat. er nu een d11bbelnummer is uite;ebrachl znllen er in nummer ;J over twee perioden 
waarnemingen gepuhlice<-'rd worden. 
De volgende periode betreft maart t/m me1 1991 en de da.aropvolgende · periode betreft juni t/m 
au~ustu~ 1991. Graae; uw waa.rnemin1sen over· beide perioden zo spoedig mogelijk naar boven,;taand 
ad r,'~-

Aantal ontvangen waarnemine;e11: :n:J 
Aantal waargenomen ,soorten: 76 
Aan tal waarnemen,: L7 
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