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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR FLEVOLAND. LEO HEEMSKERK. 

Op zondag 21 februari was er een VWG excursie naar de Flevopolders. Deze 
excursie was geslaagd want het weer en de vogels werkten mee. Het begon bij 
de Vogelweg waar we o.a. Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Torenvalk, Wilde 
zwanen, en een groep Rietganzen waartussen 1 Kolgans en 2 Grauwe Ganzen, 
Fraters en enkele Reeën zagen. 

Na dit alles gezien te hebben reden we naar de Trekweg waar de hele winter 
al een Slechtvalk was waargenomen. Op het eind van de Trekweg hadden we de 
Slechtvalk nog niet gezien. Toen we daar rondkeken zag Kees en even later ik 
ook een grote roofvogel boven het riet. Hij was veel groter dan een Buizerd. 
Het was waarschijnlijk een van de Zeearenden die de Flevo elke winter herbergt. 
Helaas werd de vogel maar kort en vrij ver en maar door een paar mensen ge
zien. Kort hierna kwam er een Slechtvalk langs vliegen die een stuk verderop 
in een hoogspanningsmast ging zitten. Hier bleef de vogel een paar minuten 
waarna hij duikend op een groep Houtduiven wegvloog. 

Na dit mooie stukje vliegwerk reden we naar het ganzenreservaat. Onder
weg zagen we nog een groep van ongeveer 100 Vinken. Bij het ganzenreservaat 
aangekomen zagen we maar 1 Kolgans, de grote groep ganzen die hier meestal is 
was vertrokken. Na wat gedronken te hebben reden we richting Knardijk. 
Onderweg, op de Torenvalweg, zagen we 3 Grote Lijsters. 
Op de Knardijk zelf hadden we nog Nonnetjes, die in de wakken zwommen, en ook 
Pijlstaarten, Bergeenden, Brilduikers en Slobeenden. We zagen er ook Aalschol
vers, Grauwe Ganzen, en er vloog ook een Bruine Kiekendief. 
In de "windsurfplas" zwommen nog 2êê> Krooneenden en een groepje Smienten. 
Langs de Oostvaardersdijk zagen we duizenden Tafel- en Kuifeenden, ongeveer 10 
Krakeenrlen, Grote Zaagbekken, en een paar Dodaarzen. 
Aan deze excursie namen 11 mensen mee. 
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Ook in 1982 worden er weer BROEDVOGELINVENTARISATIES door onze VWG gedaan. 
Eieraan kan iedereen meedoen. De gebieden die geinventariseerd worden zijn het 
Vondelpark en het Amsterdamse Bos Noordkant. Beide gebieden worden al vele jaren 
achtereen geteld en het is dus bijzonder interessant om deze inventarisaties 
voort te zetten en zo een unieke reeks gegevens te verzamelen. De tellingen wor
den gedaan volgens de zg. karteringsmethode, .waarbij de territoria van de ver
schillende soorten tijdens de tochten op kaarten van het gebied worden ingetek
end. De tellingen worden gehoudenvan half maart t/m juni met eventueel nog een 
bezoek in juli. Van het Vondelpark zijn ook losse waarnemingen zeer welkom. 
Wilt u meedoen, neem dan kontakt op met de inventarisatie-koördinatoren: 
voor het Vondelpark Mieke Brander tel. 155398 en voor het Amsterdamse Bos Noord
kant Steven Schoevaart tel. 790120. 

HUISZWALlJwrELLING 1982. 

Het in 1981 gestarte onderzoek naar 
de Huiszwaluw wordt dit jaar natuur
lijk voortgezet. Hopelijk doen alle 
tellers van vorig jaar ook nu weer 
mee en geven zich vele nieuwe op. 
De tellingen vinden plaats in juli 
en augustus. Wilt u een buurt of 
gebied onderzoeken op het voorkomen 
van deze gezellige vogels, geef u 
dan op bij Kees Hazevoet tel.139599 
of 235049. 

Ook het SVN onderzoek naar het voorkomen van de KLUUT en de BERGEEND in de pro
vincie Noordholland wordt dit jaar voortgezet. Het verslag over 1981 zal in de 
volgende Graspieper verschijnen en een samenvatting van de gegevens uit onze 
regio in De Gierzwaluw. Ook voor dit onderzoek zijn oude en nieuwe tellers van 
harte welkom. Kees Hazevoet verneemt graag van u of u meedoet! 

voor het SVN onderzoek naar de 10 minder algemene vogelsoorten zijn speciale 
waarnemingskaarten verkrijgbaar (zie de vorige Gierzwaluw). Men wordt verzocht 
deze kaarten te sturen naar Wim v.d. Schot, Koningstraat 8, 1011EV Amsterdam. 
Hij zal de kaarten verwerken voor opname in de waarnemingen-rubriek in De Gier
zwaluw. Daarna worden ze doorgestuurt naar de koördinator vogelonderzoek van de 
SVN. De kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de sekretaris en op VWG avonden. 

De Biologische Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) 
probeert na te gaan of er Bruine Kiekendieven in Noord-Holland overwinteren, 
dwz regelmatig gezien worden in de periode december, januari en februari, 
en zo ja in welke jaren en gebieden dat het geval was. Gegevens hieromtrent 
kunt u doorgeven aan Dirk Tanger, Gasthuisstraat 1 zwart, 2011 XN Haarlem. 


