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gezien veel vogelaars ook wel een beetje op zoogdieren letten breng ik dit pro
ject onder uw aandacht, Nadere informatie bij Gerhard Glas, RIN, Kemperbergerweg 
67, Arnhem (tel. 085 - 452991). 

Na deze propaganda voor een ander project nog even terug naar ons eigen pro
ject voor winter- en trekvogels~ :Graag wil ik alle medewerkers vragen om bekenden 
die ook vogelen, maar hun notitieboekjes nog niet geleegd hebben in het SOVON-ar
chief, aan te zetten daarmee niet te wachten tot december want dan kan het een 
enorm karwei blijken te zijn. Het zou toch jammer zijn als in hêt boek over de ver- • 
spreiding van de Nederlandse vogels, dat straks gaat verschijnen en dat iedereen 
natuurlijk in de kast wil hebben, deze mensen hun eigen gegevens niet zouden terug
vinden. De tijd is nog kort en er is nog aardig wat werk te verzetten en ik hoop 
dat iedereen er nog even zijn of haar schouders onder wil zetten om de laatste ge
gevens binnen te halen, daarbij bedenkend dat de laatste loodj es niet zwaar hoeven 
te wegen omdat vogelen een plezierige hobby is. 

VERSLAG VWG-EXCURSIE AW-DUINEN 23 JANUARI 1983 

Joop Buker 
Willem Mollhof 9, 
1065 AH Amsterdam. 

GERTJAN HIJSTEK 

De afgesproken tijd was 10 uur en om kwart over tien vertrokken we in westelijke 
richting. We hadden toestemming gekregen om in het verboden infiltratiegebied te 
vogelen. Terwijl we (twaalf in t otaal) de kant afspeurden met in ons hart de hoop 
een IJsvogel te zien, keek Willem voor ons achterom en zag een Buizerd achter ons 
vliegen waar we dan ook op geattendeerd werden met de simpele kreet "Buizerd". 
Na deze Buizerd . te hebben bewonderd maakte Willem ons attent op 4 overvli egende 
Nijlganzen. Hierna gingen we langs een kanaal richting infiltratiegebied. Aan de 
overkant zagen en hoorden we in grote getale "Tjakkers" en Eksters . Maar dat was 
dan ook bijna het enige buiten wat Vinken en ander klein grut . In he t infiltratie 
gebied was het ook rustig hoewel het zonnetje lekker scheen en er haast geen wind 
stond. Maar opeens kwam er een Roodkeelduiker voorpij vliegen, die daar ook nog bij 
riep en nog drie keer over ons heen vloog. Na deze "stunt" liepen we door een nog
al eentonig landschap met veel Graspiepers . Toen we een groep Vinken stonden te 
bekijken vloog er plotse ling een~ Blauwe Kiekendief voorbij op een afstand van 
ongeveer 50 meter. Op de plassen zaten veel Kuifeenden en een paar Krakeenden. 
Verder veel Winter talingen en enkele Grote Zaagbekken. We hebben ook nog een 6 
Krooneend gezien en een Witgatje, met daarbij in de lucht een hele groep Bonte 
Kraaien. Daarna gingen we in de richting Vogelenzang. In een kanaal hoorden we de 
mooie vleugelslag van ·drie Brilduike~s. Dichtbij Vogelenzang, waar we onze koude 
voeten en oren gingen opwarmen, zagen we nog een Groene Specht overvliegen . Deze 
vogel was eigenlijk de afsluiter van deze meer dan vier uur durende excursie die 
ook zonder IJsvogel geslaagd was, want het was een gezellige wandeling. Tot ziens. 
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM DECEMBER 1982 T/M FEBRUARI 1983 

Gebruikte afkortingen: 
BB - Bertjan Bol 
JB - Jan Joost Bakhuizen 
FG Frank van Groen 
GH - Gertjan Hijstek 
KH - Kees Hazevoet 
DB - Remco Daalder & Hans Brouwer 
MH - Menno Huizinga 
LH Leo Heemskerk 
SS - Steven Schoevaart 
WW - Willem vd Waal 
VOD - Vogel Overleg Diemen (Guus v Duin, Rob Sjouken, 

Steven Schoevaart, Fred Vogelzang, Willem vd 
Waal) 

WAP - Waarnemersgroep Amstelveense Parken (heren Brandes , 
de Haan, Koningen, Makkink, Melgers en St ritter) 

Alle inzenders worden bedankt voor het inzenden · van hun waarnemingen. 
Mocht u de door u ingezonden waarnemingen niet in de rubriek terugvinden, 
schroomt niet om toch in te zenden, want er gaat geen waarneming verloren. 
Alles wordt bewaara. De waarnemingen over de periode maart t/m mei 1983 
gaarne zo spoedig mogelijk opsturen naar: Willem vd waal, 

Roodkeelduiker 

Laagte Kadijk- 11'', 
1018 BA Amsterdam, 
tel. 272129 . 

9/1 2 exx met stookolie Amerikahaven (Kamp) 
17/1 dezelfde (?) 2 exx ,, (WW) 
2/2 nog één ex aanwezig ,, (WW) 

Parelduiker 

17/ 2 1 ex, wilde landen in een groot wak bij de Vijfhoek en vloog N (VOD) 

Dodaars 

8/12 (? exx) de Braak Amstelveen (WAP) 
13/1 3 exx Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer (BB) 
23/1 6 exx Nieuwe Meer (BB) 
25/1 8 exx Sloterplas (LH) 
28/2 23 exx in groepjes van max 10 exx Zi j kanaal C Spaarndam (DB) 

Fuut 

26/1 reeds baltsend in het Thijssepark Amstelveen (WAP) 

Roodhalsfuut 

14, 25 & 26/12 1 ex Bullewijkerplas (DB) 
26, 29/12 & 16/ 1 1 ex Vijfhoek (VOD) 

Kuif duiker 

22/12 1 ex Haven Ballast (VOD) 
2/1 1 ex ten noorden van Mar ken (FG) 


