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Als eerste stap naar ·een Avifauna van Amsterdam en .omstreken stelden Kees Hazevoet
en Willem van der Waal in 1986 een Checklist van de vogels van 'Groot-Amsterdam'
samen. Nu bijna tien jaar later publiceert Ruud Vlek een gehele herziening van deze
Checklist van Amsterdam onder de zeer toepasselijke titel 'Het vogelrariteitenkabinet
van Amsterdam'.
Zijn speurtocht in artikelen, archieven en de laden met balgen van het Zoölogisch
Museum Amsterdam leverde prachtige en waardevolle documentatie en foto's op van
de in Amsterdam waargenomen vogels. Het is een goede keuze geweest van de auteur
om naast de revisie en aanvullingen de gehele checklist in het artikel op te nemen.
De stand van zaken is met een grote gedrevenheid en nauwkeurigheid in kaart
gebracht. Een checklist en haar revisie is echter een momentopname. Tussen het
verschijnen van de verschillende concepten konden iedere keer weer nieuwe feiten
opgenomen worden. Het streven naar volledigheid zal altijd een strijd tegen de klok
blijven.
Met dit bijzondere nummer van de Gierzwaluw willen we een totaal-overzicht geven
van de waargenomen vogels in en om Amsterdam. We hopen echter ook in de voetsporen van Hazevoet en van der Waal dat dit nummer inderdaad weer een verdere
aanzet is tot een Avifauna van Amsterdam.
Tevens hopen wij dat dit nummer ook een begin kan zijn van een kwalitatieve verbetering van de komende nummers van de Gierzwaluw.
De redactie van de Gierzwaluw en het bestuur van de Vogelwerkgroep van Amsterdam
hebben gemeend dit speciale nummer van de Gierzwaluw dan ook speciaal uit te geven.
Dit nummer zal nog menige jaren als naslagwerk kunnen dienen voor elke rechtgeaarde
Amsterdamse vogelaar.

De redactie

Gierzwaluw 33 ( 1995) nr . 3 - - - - -- -- - - - - - - - - -- -- - - -
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1. Renvogel, ± 1850 geschoten by Amsterdam; 2. Kleinst Waterhoen, ó adult 4 3ul1 1924 levend
gegrepen achter het Beursgebouw, Damrak/Beursstraac Amsterdam-centrum (Ardea 13. 106); 3-5. Por-

seleinhoen, ó I / oktober I 908 Watergraafsmeer, I 3 september 197J Halfweg en I september 1963
Spaamdammerdgk; 6. Kwartelkoning, <i' 7 oktober 1887 Diemen (Co//ect,e ZMA, foto: G 0. Keg/)

Roodpootvalk. 9 adult 5 me, 194 7 gevonden op snelverkeersweg Amsterdam-Schiphol met gebroken
rechtervleugel (co//ect,e ZMA nr. 4329, foto GO Keg/)
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