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Vervolg UIT DE V0GELTIJDSCHRIFTEN 

]2e Graspie32IT - Tijdschrift 1r~m de stichtin~ "Samenwerkende Vogelwerk
groe:pen Noord-Holland" ( SVN). Re sproken door Ed Vel ing. 

!lAArgang 1; nummer 3, · september 1981 · 
Deze Rflevering bevi,t 6 nrtikelen, wAqrvan.er reeds ·3 eerde-r in. tijd-

.. schrift- of rÀ'pportvorm zijn verschenen; verder éle rubriek ''Korte Berich
ten" en tensl'ottè een oproep, De ElI'tikele]'.). hebben de. volgende titels: . · 
- Over het gédrag v~n de J<'uut (Podicens cristr=itus), .deel II, door Ton Tuin

.· man. 'li.;en uitgebreid en nuttige sRrnenv~tting VRn het interessRnt.e gedrag 
·vRn deze cultuurvolger, die nu ook is Wl'l'."lr te nemen Rls broedvogel binnen 
de oude grachtengordel van Amsterdam. De Rut.eur vat de literatuur S8men, te 

· zamen met zijn eigen wa'arnemingen; dAt Alles voorzien van 14 (incl.usiei' . · 
de·omslF.îg) instructieve f'oto's. De verwijzing naar 'Hiechmann, 1974 is.ver-
geten in de literatuurlijst~. 
- Voedselgegevens van een ·Boomvrilk_enpafir. ï,n de. Amsterdamse WA terleid_ingdui
nen in 1979, door Pnul Röhre. r.en gedetaiJ..Èerd overzicht .vRn de plukres
ten vRn een r,>A.artje :!:~oomvrüken. Het Rf•ndeel jonge. 8.preeuwen bllek hoger te 
zijn dan bij t1ndere studies; het aPnde~l Veldleeuweriken en-Boerenzwaluwen 
daRr~ntegen lRger. ·· · 

1 Verslag vEin de roofvogelsti=md in de Amsterdsmse Wnterleidingduinen in 
,980, door F.J. Koning. ~en reeds sinds 1965 lopend onderzoek, wa8rbij het 

bewondering oogst vRrnvege de opgR.ven over de voedselsamenstelling _van de 
broedende Ransuilen voor elk van die 16 jRren. · 
- De herkomst vRn in de winter in de ZaRnstreek verblijvende meeuwen en.het 
gedrag van meeuwen in de winterperiode 1978-1979,.door Jan·van de Geld. 
Resultaten van een vAngprogrsmmR met een o_verzicht vRn de terugmeldinge• 
en gegevens over de slaRptrek. 
- V8ngst vRn een 8potvogel (Hippolais icterinA) met een afwijkende kleur 
op Texel, door AdriaRn Dijksen en Hans Kiewiet, Ve~slsg van de vRngst va~ 
een leucistische Spotvqgel. . . . , . . · 
- Het Kooibos bij C~llantsoog, doar Me~tien Jansoen. ~en vergelijking tus
sen twee inventaris8ties uit 1961 en 1977. DnRr het bos ouder is geworde• 
zijn de tvpische hosvog8ls Algemener geworden ( onde:r:- Eiria'.ere Wielewa~ü met 
minstens 1 pA8.r) en zijn de "struik''-vogels (PRRpje~· GrP.l•smus, Poompieper) 
verdwenen of' bijnR-·~GrF.tsmus nog met 2 ·-pa,=,r) verdwenen. 
Verder figureert in de rubriek "Korte nerichten" vim Rienk Slings de 
Noordse NAchtegsRl vAn de Amstel~~ense Poel. D~ r~leiering wordt besl"te• 
met een oproep weidevoP,'.elinventRr~sRties 'op te sturen nRAr Dirk TEl.nger, 
l ·sthuisstrAAt 1 zw-Art, 2011 XN H'AR.rle'm. 
l'JARr mijn idee zou nne Graspieper" nog beter kunnen fungeren als blsd vror 
Alle vogelwerkgroepen vAn Noord-Holla.nd' Als elke. vogelwerkgroep bijdragen 
zou leveren voor de rubriek "Korte Beri'chten". Nu is déze rubriek, Af'gezie:,. 
VR• de ZGldzRamheden, nog tè locaRl VRn karAkter. 
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VerslA.g v~=m een excursié in de AmsterdAmse Waterleidingduinen op zaterdag 
12._§eptember 1981, door Robert Heemskerk (1,5_janr) _ 
Na. een hRrde plensbui kw8men we uit het restaurFmtje "De Oase". Een prach
tig wolkendek kwam achter de boomtoppen vRndaan, dat ons al in goede stem
ming bri:-,cht. Al gauw zfl.gen we in een meer een par:rtje •raf'eleenden en een 
Doda~rs in winterkleed. Een eind verderop gingen wc een klein bospBadje i~ 
waar we enkele mezen z.9gen zoA.ls: Kool-, Pimpel-, Glrmskop- en enkele L 
StABrtmezen, die we eigenlijk niet tot de mezen mogen rekenen. Ook krijsen
de VlRRmse GaAien en roepende Boomkruipers hoorden wij. Het kleine paadje 
hield op bij een groter pad w~ar de vegetatie overging in duinen en enke
le meertjes. F.en gro~p van 18 Kramsvogels vloog over ons heen met een 
11 t jak", "tsjAk", 11 tsjak" roep. Op het meertje dat voor ons lPg bevonden 
zich 3 86 + 3 ,~ Krakeenden die al bijna uitgeruid wRren en 10-Wintertalin
gen die nog RAn het ruien wRren. De heldere "tjuu", "tjuu", "tjuu" roep en 
witte V-vormige vlek op de rug maakten ons duidelijk dRt er boven het meer 
een Groenpootruiter vloog. !./i t te Kwiksttwrten ( 7) en Rietgorzen ( 2) naBst 
een slootje waren ook wasr te nemen. 
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Het gc l Rch van de Groene Specht weerklonk . oyer de met he~m en Andere plan-
ten begro~ide duinen. . . . . . . . . . • . 
Op het grÀs nRnst een sloo t aten wij onzè boterham op, w~Ar wij een Dodaars 
in het heldere duinwater zRgen 'duiken. Vanaf deze plek zagen wij slechts 4 
stootvo~elsóorten zoals: Buizerd ( 1), Sperwer. ( 1), Torenv1=tlk · ( 2) .en Boom- . 

··valk (2). In een grote sloót b eyonden zich ook .KrRkeenden (10), •Kuifeeqden 
en "f/i~tertalingen. Op een hoögte van 100/200 meter vlogen t elkens Boeren
en OeverzwAluwen. ., 
Na·ee~ Bruine Kiekendief gezi en te hebben zagen wij Rl waar wij op gehoopt 
hadden,. dè "VISAREND 11 , die we op een. sfstRnd van 500/1000 meter zagen vlie-
gen. · · · 
A.l . gauw verdween hij u_i t ons zicht/ D.e terugweg verliep ook mooi :met vo

·gels; zoals Paapje (3), Roodb orsttap.ui:t (door Wi.llem v.a. Waal) en een . 
Tapui t { ook door Willem· wa Ei rgenomen) . · . . .. . . . · 
Toert we bijnA bij de "Oase'' kwamen, zagen we weer een Boomvalk. 
De eerste spetters vi elen en we zaten weer droog . 
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