
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 16 3 ● 2017

tussenDuin & Dijk



3 ● 23

●  Bijschrift

3 ● E

geteld. Tientallen jongen waren al 
zo groot dat ze het nest verlaten 
hadden. Deze jongen konden al 
een beetje vliegen en de ringac-
tie van 16 mei kwam voor deze 
vogels te laat. De jonge lepelaars 
zijn geringd met kleurringen zodat 
ze makkelijk van een afstand 
zijn af te lezen. Uiteindelijk zijn 
er 20 jongen geringd. Aan elke 
poot zijn drie ringen bevestigd, 
waarvan één met een vlag en één 
aluminium ring. In 2017 zijn de 
volgende kleuren gebruikt: R = 
rood, Y = geel (yellow), G = groen, 
P = lichtblauw (pale) en N = zwart 
(noir), Nf = zwarte ring met vlag en 
A = aluminium ring. Eerst wordt 
de linkerpoot afgelezen, van bo-
ven naar beneden en vervolgens 
op dezelfde manier de rechter-
poot. Aflezingen kunnen worden 
doorgegeven aan Petra de Goeij; 
petra@nioz.nl.

Boom- en steenmarters in 
Amsterdam
In vrijwel alle Amsterdamse na-
tuurgebieden blijkt de boommarter 
rond te lopen. De laatste ontdek-
king komt uit het Geuzenbos. Op 
17 maart 2017 werd in dit deel 
van het Westelijk Havengebied een 
boommarter met een wildcamera 
gefotografeerd. Daarmee is de 
boommarter nu bekend uit echt 
alle (uit)hoeken van Amsterdam. 
Recent worden ook steenmarters 
gemeld. De soorten hebben een 
vergelijkbaar uiterlijk, maar de 
steenmarter heeft kleinere oren, 
een lichte ondervacht en meestal 
een witte, gevorkte keelvlek. De 
eerste zekere steenmarter van Am-
sterdam, een jong mannetje, werd 
dood gevonden op 4 juli 2011. 
Ook in 2012 en 2013 werden er 
in Amsterdam dode steenmarters 
gemeld, waarna het weer stil werd 
rond de soort. Tot juni 2016, toen 
verscheen twee maal een steen-
marter voor de wildcamera die in 
het Schinkelbos hing. Afgelopen 
januari werd weer een steenmarter 
gefotografeerd in het Schinkelbos 
en in het naastgelegen Amster-
damse Bos. Op  26 april is in 
een manege nabij het Schinkel-
bos met zekerheid voortplanting 
van steenmarter in Amsterdam 
aangetoond, zie foto van de jonge 
steenmarter.

Broedgeval paap in de 
Middelpolder
Het paapje is een zeer zeldzame 
broedvogel in Noord-Holland. In de 
Middelpolder in Amstelveen werd 
vrijdag 26 mei een paartje waarge-
nomen, druk bezig met het trans-
port van voedsel naar hun nest in 
de ruigte van een van de velden 
aldaar. Ook op zaterdag 27 mei 
was dit het geval, verder werd toen 
een transport van verse ontlasting 
waargenomen dat op zo’n 20 me-
ter van het nest werd gedropt. Op 
die zaterdagochtend was ook een 
grauwe klauwier in dat veld aanwe-
zig, in de directe omgeving van het 
nest van de paapjes. Op zondag 
28 mei was geen spoor van de 
paapjes meer te bekennen. Geen 
enkele activiteit werd waargeno-
men, ook van de grauwe klauwier 
ontbrak elk spoor. Doemscenario: 
de grauwe klauwier heeft het nest 
leeggeroofd en is weggetrokken. 
Ook de paapjes hebben de wijk 
genomen, hun nest is immers leeg. 
Een veronderstelde fatal encounter 
tussen twee zeldzaamheden.
 
Lepelaars op de Kinseldam
De kolonie lepelaars op de Kinsel-
dam ten noorden van Durgerdam 
(Waterland) groeide na de vesti-
ging in 2013 snel door tot 40 á 50 
paar. Tijdens de ringactie op 16 
mei 2017 werden ruim 50 nesten 

●  Paapje in de Middelpolder bij Amstelveen. Foto Adrie Streefland.

●   Lepelaars ringen. Foto: Frans 
van Groen.

●  Amsterdamse steenmarter. 
Foto: Geert Timmermans.
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