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Vogelen in lunchtijd, ja natuurlijk

Freek Beffers

Lang voor het blad aan dc boom komt, is deze druktemaker zeer aktief. Net als de

specht begint hij/zij al aan gezinssamenstelling te denken. De Grote Bonte Specht

zag ik hier broeden in een holte van een boom op ooghoogte! Deze grapjas houdt van

verstoppertje spelen, voorzichtig om een boom kijkend als je jezelf verdekt op-

stelt. Vooral ais er jongen zijn, begeven ze zich omzichtig naar het nest. Bij
het voeren zie je dat de jongen een rood petje dragen als ze eigenwijs hun kop uit

de boomholte steken.

In deze omgeving zie je ook zomergasten als Zwartkop, Tuinfluiter, Bonte Vliegenvanger

en Koekoek.

We gaan nog even naar Amsterdam Zuid-Oost, de Bijlmermeer.

Begin dit jaar ben ik namelijk van werkadres verhuisd naar de Bullewijk. Als je

uitstapt halte metro-sation Bullewijk bevindt zich aan de zuidzijde een aantal braak-

liggende terreinen. Open stukken land tussen bedrijfscomplexen, met hier en daar

wat struiken en ruigte vegetatie, riet, veel oneffenheden en opgeworpen heuvels

begroeid met kruiden en wilde planten. "Wat een rotzooi hier" zegt men dikwijls.

Maar een interessant gebied voor vogelwaarneming.
Twee paar Torenvalken zijn hier vaste bewoners. Ze hebben een uitkijkpost op een

groot gebouw. Andere jaarvogels als Watersnip, Patrijs, Leeuwerik en Holenduif zijn

regelmatig present.

Een aantal jaren heb ik in Amsterdam-zuid gewerkt, omgeving Berlagebrug. Hoewel

bekend is dat in Amsterdam de Spreeuwen het brutaalste zijn maar ook het mooiste

fluiten, vooral op een vroege voor jaarsdag, wil ik iets meer vertellen omtrent

vogelwaarnemingen hier.

In de Amsterdamse Amstel bijvoorbeeld is de Fuut nu een bekende verschijning. Maar

Doodaars heb ik hier ook gezien. Hoewel door de afstand moeilijk te herkennen weet

je als het “bolletje” wegduikt in het woelige water dat het een Dodaars is.

Verder naar de rand van de stad ter hoogte van Zorgvliet hoor je in het voorjaar de

luide heldere roep van de Boomklever.
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Deze week zag ik zes Watersnippen in snelle zig-zag vlucht overvliegen. Tegen een

zeldzaam blauwe lucht zag je duidelijk de lange snavel en de lichtgekleurde buik.

Patrijzen kun je hier dagelijks zien in groepen van ca. 10 vogels. Éénmaal telde ik

er ca. 40! Je kunt ze benaderen tot 20 meter, indien je weet waar ze zitten, maar

als regel vliegen ze plotseling luidruchtig op. Volgens tijdschrift "Vogels" is

de Patrijs in Europa aan het verdwijnen (staat op de rode lijst).
Als zomergasten vind je hier Rietgors, Kleine Karekiet, Rietzanger en Koekoek.

In september kwamen 3 Tapuiten op visite
.

Zaten gewoon op een gebouwtje aan de weg.

Een andere dag zie ik een paar Kneuen op een zanderige plek scharrelen. 15 Oktober,

een regenachtige dag, is een enorme troep vogels aan het fourageren op wilde planten

dicht langs een fabrieksmuur. Voorzichtig naderend zie ik mét blote oog duidelijk
gele vleugelbanden: Putter! Op één moment vliegt de troep omhoog, ik schat zo'n

60 exemplaren. De volgende dag heb ik een kijker bij mij (onmisbaar). Nu is er zo-

waar een straaltje zon. Een fascinerend gezicht als je een groep Putters in beeld

hebt. Als ze opvliegen zie je een fel flitsende beweging. Ze fourageren hier op de

gewone teunisbloem, een helder geel bloeiende plant waarmee de velden vol staan.

De Putters eten de zaden die nog groen zijn. Bij nadere beschouwing zie ik vogels
zonder rood aan het voorhoofd, dit zijn de "pubers". Sommige vogels in de troep

lijken op een vrouwtjesmus. Ik denk dat het jonge Groenlingen zijn.

Opnieuw vliegt de troep op, bij nadering van een laagvliegende Sperwer.
De lunchtijd is v/eer voorbij. In de verte zie ik een groep vogels in dansende vlucht

een heenkomen zoeken. Ik weet nu dat het Putters zijn. Een Kluut trekt over, de

zwart/wit tekening op de rug is duidelijk te zien. Morgen maar weer verder kijken.


