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Putter 
Succesvol broedgeval Kromme Mijdrechtstraat (Oreel) 
Tevens een broedgeval in een boompje bij Station Amsterdam-Zuid (Veling) 

Wielewaal 
25/6 & 2/7 zang Bovenste Bos, Amsterdamse Bos (Arntzen) 
Half augustus 1 ö Overdiemerpolder (J. Schrama, med. VOD) 

Roek 
10/6 
19/7 

2 zeer tamme exx (tot op 4 meter te benaderen) tussen bezoekers Maxis (SS) 
2 ad Diemen Zuid (VOD) 

BOOMVALKEN VANGEN ZWARTE STERNS 

Il 1 

Waarnemers van het VOD waren bij de Vijfhoek getuige van een opmerkelijk tafereel 
toen een Boomvalk met een Zwarte Stern in de klauwen als een dikke prop naar beneden 
tuimelde. Vlak boven het wateroppervlak liet de valk los en beide vogels vervolgden 
hun weg. Een week later, op 25 augustus, vloog er een Boomvalk over de Vijfhoek met 
een Zwarte Stern in de klauwen. Een uitzonderlijk grote prooi voor een Boomvalk. 

MASSALE STELTLOPERTREK 

In de avond van 14 augustus trokken duizenden steltlopers op zeer grote hoogte over 
de Vijfhoek en Amsterdam Oost in zuidwestelijke richting. Omdat de identiteit van deze 
vogels niet kon worden vastgesteld vraagt het VOD of VWG-leden iets van deze rush 
hebben waargenomen. Gegevens hierover worden gaarne door hen tegemoet gezien. 

BROEDENDE ZILVERMEEUWEN IN AMSTERDAM? KEES HAZEVOET 

In Artis worden al vele jaren regelmatig verongelukte Zilvermeeuwen binnengebracht. 
Meestal zijn deze vogels tegen een obstakel opgevlogen en zijn niet meer in staat te 
vliegen. Deze Zilvermeeuwen broeden en brengen geregeld jongen groot, welke niet ge
kortwiekt worden en dus als vrije vogels verder leven. Helaas worden ze niet geringd 
zodat niet na te gaan is wat er verder met ze gebeurt en waar ze terecht komen. 
In de jaren vijftig en/of zestig heeft er tenmimste één (mogelijk meer) paar Zil
vermeeuwen op het dak van een gebouw bij Artis gebroed. Dit waren vermoedelijk in 
Artis geboren vogels. In het Artisarchief is hier echter niets over terug te vinden 
en ook navraag bij verschillende andere mensen leverde niets op. Als er onder u 
iemand is die gegevens over deze broedgevallen heeft dan zou ik dat graag vernemen. 

Ook tegenwoordig zien we in het voorjaar regelmatig baltsende Zilvermeeuwen in 
en om Artis, maar ook elders, zoals bv dit jaar langdurig baltsende exemplaren op 
het Maupoleum. Broepgevallen lijken dan ook niet uitgesloten. Omdat dit op daken van 
vrij hoge gebouwen kan plaatsvinden onttrekt het zich wellicht nogal aan onze waar
neming. Als u er meer van weet laat me dat dan even weten aub. 

Overigens vertelde de verzorger in Artis mij dat er dit jaar voor het eerst ei
eren zijn gelegd door één van de Grote Mantelmeeuwen die daar als kneusje zijn bin
nengebracht. Het broedsel is mislukt maar wie weet onstaat er in de toekomst nog 
eens een vrijvliegende populatie Grote Mantelmeeuwen. 


