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WITKOPEEND IN AMSTERDAM-OOST

'21

1'rank van Groen

Dat je niet altijd ver hoeft te gaan om zeldzame soorten te zien bleek maar
weer eens op 24 februari 1985. Vanwege de berichten dat er een paar Visarenden zouden zitten bij de Diemerzeedijk, was ik op deze zonnige zondagmorgen er
op uitgegaan. De Visarenden waren er niet, maar toen ik op de terugweg langs
het Nieuwe Diep reed viel mijn oog op een eendje met een opvallende lichte
wang. Deze eend zwom in een groot wak tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de
Oosterringvaart. Toen ik stopte raakte het een beetje gealarmeerd, waarbij de
nek gestrekt werd en de staart, die tot dan toe op het wateroppervlak had gelegen, schuin achterwaarts omhoog werd gestoken. Duidelijk was nu dat het een
stekelstaarteend OxyWl.a was, maar welke? De eend had verder een opvallend verbrede snavelbasis, onder het oog een witte streep, door een donkerbruine band
van de witte wa-ng gescheiden en geen kleurcontrast tussen boven- en onderdelen.
Thuis gekomen kon ik de eend dan ook snel determineren als Witkopeend O. feucoc.ephala. Op grond van de koptekening ging het om een vrouwtje. De witte onderstaartdekveren en het ontbreken van e'Y!i.ge roodbruine tint, duidden op een onvolwassen exemplaar. Meteen belde ik een aantal vogelaars, zodat die middag
nog heel wat mensen de Witkopeend hebben gezien. Htj schUnt later op de dag,
na verstoring door een bootje, naar de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal
gevlogen te zijn, waar hij wat moeilijker te bekijken viel. De volgende dag was
de Witkopeend verdwenen, waarschijnlijk als gevolg van de ingevallen dooi. Veel
water kwam namelijk weer ijsvrij, hetgeen de nodige onrust en beweging bij de eenden veroorzaakte.
·
In 1965 was voor het laatst een Witkopeend in Nederland gezien, in dezelfde
periode van het jaar en merkwaardig genoeg op vrijwel dezelfde plaats. Verder
zijn er nog twee waarnemingen, in 1956 Amstatlam-Rijnkanaal en Diemerplas en in
1913 Kampereiland. Indien aanvaard door de CDNA, was
dit dus de vierde waarneming voor Nederland
Frank van Groen,
Camperstraat 17F,
1091 AD Amsterdam,

SPERWER PLUKT PROOI TIJDENS VLUCHT

Willem van den Waal

Op 6 februari 1985 zag ik in de omgeving van de Aziëhaven in het Westelijk
Havengebied van Amsterdam een Sperwer die een zojuist geslagen Vink al
vliegend begon te plukken. De slagpennen vlogen in het rond en er werden
zelfs enige vlezige stukken uit borst en hals in de vlucht gekropt. Dit alles
leek op het gedrag van een Boomvalk die een libelle in de vlucht opeet.
De Sperwer vloog erg langzaam over open vlak terrein zodat het beschrevene
goed te observeren was. Na enige tijd verdween de Sperwer met de reeds voorgeproefde buit tussen hoge bomen en was niet meer zichtbaar. Misschien had het
tijdstip (16.30 uur) er iets mee te makeni ~ogelijk werd de prooi meegenomen
naar de slaapplaats. Ik heb nergens dit gedrag van een Sperwer beschreven gevonden.
Willem van der Waal,
Laagte Katlijk 11'',
1018 BA Amsterdam.

