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DE AMSTERDAMSE GORZEN Willem vd Waal 

Iedereen die in de omgeving van Amsterdam naar vogels kijkt weet dat de Riet
gors een algemene verschijning is die we vooral vinden op plaatsen waar riet 
en natte bosjes groeien. Het is een algemene broedvogel die we het gehele 
jaar waar kunnen nemen, al kost dat 's winters wat meer moeite. In strenge 
winters kan hij geheel ontbreken. 

Rietgors Jan v Laar 

Een andere, vroeger vrij algemene, gors is de Sneeuwgors. Degenen die al 
wat langer vogelen herinneren zich vast nog wel de grote groepen van zo'n 50 
exemplaren die 's winters op de toenmalige opspuitterreinen ten westen van 
SloterdUk verbleven. De Sneeuwgors kunnen we vanaf oktober tot in maart zien. 
De vroegste waarneming uit de omgeving van ,Amsterdam is 20 oktober 1968, 2 ex 
Sloterdijk (Med Blad KNNV VWG 7 (1): 36), De laatste datum is 12 april 1944, 
1 ex Rothoek (Med Centr Inst 6: 7). De laatste jaren is de Sneeuwgors een vrij 
zeldzame verschijning in onze omgeving. Het is voor deze soort van belang dat 
er grote velden met onkruidzaden aanwezig zijn, Misschien zullen toekomstige 
opspuitterreinen weer grotere aantallen Sneeuwgorzen te zien geven dan we 
momenteel gewend zijn, 

Van de overige gorzen geef ik hieronder het aantal waarnemingen per maand. 
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Sneeuwgors Jan v Laar 

GEELGORS 

In 1945 broedde de Geelgors În de Noorder Legmeerpolder bij Bovenkerk, in dat 
jaar waren daar minstens 3 t erritoria. In hetzelfde jaar broedde hij bij Bad
hoevedorp (Med Centr Inst 7: 5). Frieswijk (1968) vermeld voor deze soort : 
Broedvogel (voormalige), voor zover na te gaan van 1947 tot 1961. In 1947 aan
geduid als nieuwe broedvogelsoort voor het Amsterdamse Bos, in de jaren daar
voor wel enige zangwaarnemingen. Het grootste aantal territoria werd in 1949 
vastgesteld, namelijk 7. In 1961 waren er nog 2 territoria, daarna is de soort 
nog maar enkele malen in het Amsterdamse Bos waargenomen. 
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De laatste jaren wordt de Geelgors alleen tijdens de voor- en najaarstrek waar
genomen. 
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Opvallend is het grote aantal mei-waarnemingen. Verder is het opmerkelijk dat 
het aantal waarnemingen de laatste jaren toeneemt, hetgeen ongetwijfeld een ge
volg is van de toegenomen waarnemingsintensiteit en zeker geen weerspiegeling 
is van het voorkomen van de Ortolaan in het geheel. Zoals bekend heeft de 
soort het niet gemakkelijk en nfmen de aantallen, ook buiten Nederland, sterk af . 
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GRAUWE GORS 

Van de Grauwe Gors heb ik de volgende waarnemingen uit onze regio kunnen vin
den: 

7 april 1937 1 ex Grote IJpolder 
6 & 7 februari 1938 8 ex Amsterdammer Polder 
7 mei 1967 1 zingend ex Balkan, Asd Bos 
1 t/m 25 januari 1968 1 ex Sloterdijk 
10 januari 1969 1 ex Sloterdijk 
13 oktober 1980 1 ex Sloterdijk/Halfweg 

Bovendien is er nog een waarneming van een Dwerggors: 1 mei 1892 1 i 'bij Am
sterdam' (Snouckaert van Schauburg 1908). 

Voor het verzamelen van bovenstaande waarnemingen werd gebruik gemaakt van: 
Jaarberi cht Club Ned Vogelk, Limosa, Vogeljaar, De Waarnemer, Med Centr Inst 
Flor Faun onderzoek Groot-Amsterdam, Med Blad KNNV VWG Amsterdam, De Gierzwaluw. 
Het overzicht pretendeert niet volledig te zijnl 
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